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Abstrakt 
Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur olika 
omständigheter påverkar ungdomars låntagande, samt hur ungdomar förhåller sig 
till dessa. Frågeställningarna som ställts är ” Hur påverkar olika omständigheter i 
det moderna samhället, ungdomars syn på SMS-lån?” och “Hur kan dessa 
omständigheter leda till att man tar/inte tar SMS-lån?”.  För att skapa en förståelse 
av fenomenet har en kvalitativ metod använts. 8 stycken semistrukturerade 
samtalsintervjuer med ungdomar i åldern 19-24 år har genomförts och utgjort 
grunden för studien. Grounded theory har använts i avsikt att synliggöra SMS-lån 
som fenomen och bidra till att förklara och förstå det. Uppsatsens teoretiska 
ramverk utgörs av tre olika modernitets sociologer; Beck, Giddens och Bauman. 
Genom teorier om individualisering, abstrakta system och riskkalkylering bidrar 
dessa till en mer generell förklaring av SMS-lån som fenomen. Resultatet av 
studien visar att, huruvida man valt att ta ett SMS-lån eller inte berodde på hur 
man uppfattat/ställt sig till olika omständigheter. Omständigheterna visade sig 
bero på vilket behov man har av SMS-lån, vilken tillit man känner till SMS-lån 
som system samt hur man resonerar runt riskerna med SMS-lån. Ungdomar med 
ostadig ekonomi som kände lite eller inget stöd från familjen vid ekonomiska 
svårigheter verkade mer benägna att ta SMS-lån än ungdomar som kände stöd i 
familjen. Detta har tolkats som ett tecken på hur det moderna samhället, genom 
individualisering, bidrar till ungdomars SMS-lånande. 
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1. Inledande avsnitt 

1:1 Inledning 
Dagens moderna samhälle är ett konsumtionssamhälle. En ny form av konsumtion 
har uppstått. Shopping har blivit till en allmänt accepterad hobby och man köper 
saker för nöjets skull, inte för att man behöver dem. (Bauman 2001) Man rör sig 
med mer pengar än någonsin och att spara är ett uttryck som mer eller mindre har 
gått ur tiden (Beck 2000:126). Pengar ses allt mer sällan kontant, och används allt 
oftare som abstrakta betalningsmedel via olika överföringar. Kredit och lån är 
numera en vanlig accepterad betalningsform och nyttjas flitigt av många i 
samhället. Attityderna till att stå i skuld har förändrats. Då man förr såg lån som 
något skamligt, ser man det idag snarare som ett fullt normalt betalningssätt. 
Varför ska man spara och snåla för att ha råd med något, då man istället kan köpa 
det på en gång? Att leva för dagen är den nya livsfilosofin då man aldrig säkert 
kan veta vad morgondagen har att erbjuda. (Bauman 2007:16a)  

Framtidens osäkerhet och att njuta av stunden verkar allt mer aktuellt. Att ta 
lån ger människor en möjlighet att prioritera nuet, att leva över sina tillgångar och 
på så sätt åtnjuta sådant man egentligen inte har råd med. Detta har i sin tur 
bidragit till att allt fler, p.ga överskuldsättning, hamnar i en ekonomiskt ohållbar 
situation där inkomsterna inte täcker upp för utgifterna (Kronofogden 2008a). Allt 
eftersom efterfrågan har ökat på lånemarknaden, har fler och nya former av lån 
uppstått. En helt ny marknad med fokus på snabba och enkla lån har uppstått. En 
av dessa former av lån som snabbt ökade i popularitet är SMS-lånet 
(Konsumentverket 2007). SMS-lånet lanserades för ett par år sedan och 
marknadsförs som ett snabbt och enkelt sätt att låna pengar (Konsumentverket 
2007). Även om SMS-lån fortfarande är ett relativt nytt fenomen har det genom 
all medial uppmärksamhet snabbt blivit känt bland allmänheten. Genom media 
har man kunnat följa debatten om SMS-lånens utveckling. Där har man främst 
belyst fenomenet som ett samhällsproblem och koncentrerat sig på de 
konsekvenser, i form av en ökning av skuldsatta ungdomar hos kronofogden, som 
SMS-lånen orsakat. Enligt Kronofogdens statistik har obetalda SMS-lån ökat 
kraftigt de senaste åren och det är framförallt ungdomar som är 
överrepresenterade i statistiken. (Kronofogden 2008a) 

De studier som tidigare genomförts (t ex Kronofogden 2008b och 
Konsumentverket 2007) inom ämnet ungdomar och SMS-lån har, liksom media, 
till den största delen fokuserat på att belysa SMS-lånens negativa effekter så som 
ungdomars ökade skuldsättning och hur man ska förebygga dessa. Rapporterna 
från dessa studier (Kronofogden 2008b, Konsumentverket 2007) tillsammans med 
den negativa mediala uppmärksamheten har, anser jag, bidragit till en negativ bild 
av SMS-lån och då även av de människor som har tagit SMS-lån. Tanken med 
denna studie är alltså inte att kritiskt granska de aktörerna som fenomenet 
omfattar. Studien är snarare ett försök att förstå fenomenet och hur man som ung 
låntagaren ställer sig till det. 
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1:2 Syfte/frågeställning 
Man vet idag inte hur många ungdomar som tar SMS-lån bara att det hos 
kronofogden har skett en kraftig ökning av skuldsatta ungdomar, till följd av  
SMS-lån (Kronofogden 2008a). Men hur resonerar ungdomar själva runt 
fenomenet? Höga avgifter, kort återbetalningstid och risk för  
betalningsanmärkning verkar idag föga avskräcka de ungdomar som tar SMS-lån. 
Jag har i denna undersökning valt att se närmare på SMS-lån och analysera och 
diskutera fenomenet som en del av det moderna samhället. Då SMS-lånen främst 
har blivit betraktat som ett ungdomsfenomen, är det ungdomar jag har valt att 
koncentrera mig på. Huvudsyftet med denna uppsats är att förstå hur olika 

omständigheter påverkar ungdomars låntagande samt hur ungdomar förhåller sig 

till dessa omständigheter. Detta gör jag för att jag tror att fenomenet kan ha sina 
förklaringar både i olika sociala och ekonomiska omständigheter som följt det 
moderna samhällets uppbyggnad, men även beroende på hur individens uppfattar 
dessa. Mina frågeställningar blir följande: 
  1. Hur påverkar olika omständigheter i det moderna samhället, ungdomars syn 
på SMS-lån?  
  2. Hur kan dessa omständigheter leda till att man tar/inte tar SMS-lån?  
 

1:3 Disposition 
I Bakgrunden kommer jag att ge en översiktlig bild över ungdomars ekonomiska 
situation, beskriva hur ett SMS-lån går till och slutligen, redogöra för några risker 
som ett sms-lån kan innebära. I den följande delen Teoretiska utgångspunkter 
presenteras det teoretiska ramverket genom en övergripande teorigenomgång. De 
teorier jag har valt att utgå från ifrån är Becks teorier runt risksamhället och 
hisseffekten, Giddens teorier om tillit till abstrakta system samt Baumans teorier 
runt riskkalkylering. I Metoden kommer jag att presentera tillvägagångssättet vid 
insamlandet av empirin. Jag kommer att beskriva hur intervjuerna genomförts och 
hur materialet bearbetats och analyserats. I Resultat och analys kommer jag att 
redogöra för de resultat som kommit av intervjuerna. Resultaten kommer att 
diskuteras och kopplas till mina teoretiska utgångspunkter. I den sista delen, 
Slutsatser, kommer jag att dra slutsatser av vad som diskuterats i resultat och 
analys. Jag kommer även att reflektera över studien som genomförts och vad den 
kan tänkas tillföra.  
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2 Bakgrund 

2:1 Ungdomars ekonomiska situation 
Ungdomar som grupp har, enligt undersökningar, en betydligt sämre ekonomisk 
standard än andra grupper i samhället. År 2006 uppgick ungdomars medelinkomst 
(20-24 år) till ca 110 000 kronor, vilket är betydligt lägre än för befolkningen (i 
arbetsför ålder) i övrigt (Kronofogden 2008b). Några av förklaringarna till 
ungdomars ekonomiska standard är, enligt KFM:s (Kronofogdsmyndigheten) 
rapport, den allt senare etableringen på arbetsmarknaden till följd av studier, låga 
ingångslöner men även höga utgifter bl.a. i form av försäkringar och dyra hyror 
(Kronofogden 2008b).  

Allt fler ungdomar väljer att studera och på så sätt förskjuts inträdet på 
arbetsmarknaden. Som student är de ekonomiska förutsättningarna sämre och för 
många är studiestödet den enda inkomsten. Samtidigt har studiestödsnivån sen  
mitten av nittiotalet, genomgått knappt märkbara höjningar och kraven på 
återbetalning har höjts. (Kronofogden 2008b) Studiestödet förväntas alltså kunna 
täcka kostnader idag, till samma pris som på mitten av nittiotalet. Man förväntas 
även kunna börja betala av på studielånet direkt efter avslutad utbildning, trots att 
många kanske blir arbetslösa efter utbildningen. Även andra regelsystem som t.ex. 
utbetalning och återbetalning av bostadsbidrag, har en tendens att missgynna de 
ungdomar de riktar sig mot, alltså de utan fast inkomst. (Kronofogden 2008b)  

Men, det är inte bara inkomsten som bidrar till ungdomars ekonomiska 
situation, utan även de höga utgifterna. Man kan som ungdom ha svårt att etablera 
sig på bostadsmarknaden och detta kan leda till att man måste betala överhyror för 
boenden i andra eller till och med i tredje hand. Nya hyresrätter produceras i allt 
mindre utsträckning och kostnaderna för de som produceras är höga. Ettor och 
mindre tvåor blir på grund av ombildningar och ombyggnader allt färre och därför 
även mer eftertraktade och svåra att få tag på. Kostnader för försäkringar är också 
generellt högre för ungdomar då de i jämförelse med äldre personer betraktas som 
en riskgrupp.(Kronofogden 2008b)   

Istället för att se till ungdomars situation utifrån sociala faktorer såsom 
fattigdom och sociala orättvisor, väljer man ofta att se problem runt ungdomar 
som ett resultat av exempelvis ungdomlig impulsivitet eller naivitet (Westberg 
2005:1). Ungdomar uppfattas och behandlas ofta som riskgrupper eller ”sociala 
problem”. Det kan handla om att man anses ha svårigheter i att hushålla med 
pengar eller inte anses eftertänksam nog i sina inköp. Som ungdom på väg in i 
vuxenlivet ställs man inför en mängd olika situationer av social osäkerhet, 
situationer som oberoende ungdomliga hormoner kan utgöra ekonomiska och 
sociala svårigheter (Westberg 2005:1). Man måste hantera problem som hör 
vuxenlivet till, men utan tryggheten av det sociala skyddsnät många vuxna hunnit 
bygga upp.  

Ungdomar har (per individ räknat) ofta högre fasta kostnader för bl.a. boende, 
mat, försäkringar och lån jämfört med andra grupper (Kronofogden 2008b). 
KFM:s utredning visar att många ungdomar är beroende av stöd från familjen 
och/eller det offentliga välfärdssystemet för att klara ekonomin (Kronofogden 
2008b). Andelen fattiga bland ungdomar har ökat sen 1990-talet. Ungdomar 
mellan 20-24 år var särskilt utsatta och 2006 var 22 procent i den åldersgruppen 
fattiga, vilket är en fördubbling jämfört med början av 1990-talet (Kronofogden 
2008b). Antalet ungdomar som tar emot försörjningsstöd så som socialbidrag har 
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också ökat sen 1990-talet och 2006 beviljades 71 000 ungdomar i åldersgruppen 
18-24 år försörjningsstöd. Ungdomar är även beroende av ett mer långvarigt 
försörjningsstöd idag. (Kronofogden 2008b)  

Även om ungdomar idag har många likheter med ungdomar i tidigare 
generationer så växer man upp under helt andra omständigheter. Många av de 
omständigheter ungdomar idag lever i, kan vara individuella medan andra är mer 
gemensamma. Ungdomar idag har alla växt upp i ett risksamhälle där övergången 
till vuxenlivet är mer komplicerad än för tidigare generationer. Ungdomstiden har 
förlängts till följd av en ökad ungdomsarbetslöshet och en förlängd utbildningstid. 
Osäkerhet och ökade valmöjligheter försvårar ungdomars övergång till vuxenlivet 
(Westberg 2005:1) samtidigt som man, genom en ökad individualisering, 
förväntas vara självständig (Beck 2000:159f). 
 

2:2 SMS-lån 
Det finns idag ett flertal bolag som erbjuder så kallade mikrolån (korttids lån på 
mindre summor) via SMS-tjänster. Enligt en undersökning genomförd av  
Konsumentverket och Kronofogden fanns det i oktober 2006, 6 stycken SMS-
låneföretag. Ett år senare, i december 2007, uppskattades antalet ligga mellan 20-
25 stycken (Konsumentverket 2007). För att driva denna typ att 
utlåningsverksamhet där man använder sig av små belopp och korta löptider 
behöver man inget tillstånd, utan endast en registrering hos finansinspektionen 
(Konsumentverket 2007).  

Beloppen, avgifterna och villkoren kan variera beroende på vilket bolag man 
väljer men variationen är liten och knappt nämnvärd. Lånen marknadsförs som 
enkla, bekväma och snabba (Smspengar 2008). SMS-lån ansöks via SMS och 
genom att följa några enkla anvisningar kan man inom 15 minuter ha pengarna på 
sitt konto. Beloppen man kan låna varierar mellan 1000-3000 kr. Avgifterna för 
motsvarande lån ligger runt 300-600 kr, avgiften består av en handläggningsavgift 
samt ränta. SMS:et som låntagaren skickar vid ansökan kostar 20 kr, och då 
tillkommer även ordinarie SMS-taxa.(Smspengar 2008)   

Lån beviljas endast till myndiga personer med fast adress och som är 
folkbokförda i Sverige. Lånet ska ansökas från låntagarens publika 
mobiltelefonnummer, alltså det mobiltelefonnummer som man är registrerad 
på.(Smspengar 2008) Vissa bolag kan godta lån från annat mobilnummer om man 
senare anger det rätta numret (Smskredit 2008). För att beviljas lånet ska man 
varken ha betalningsanmärkning eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten 
(Smspengar 2008). Även dessa regler kan dock vara mer eller mindre hårda 
beroende på bolaget, om man är en tidigare kund kan man ibland få låna trots 
betalningsanmärkning under förutsättning att man skött betalningarna till bolaget 
man vill låna från (Smskredit 2008).  

Man kan inte beviljas ett nytt SMS-lån i bolaget förrän det gamla betalats 
tillbaka, men då det finns många bolag som erbjuder tjänsten kan man vända sig 
till ett där man inte redan har ett lån. Några bolag ställer krav på låntagarens 
årsinkomst medan andra utgår från en slags ”scoringpoäng” där man utifrån olika 
faktorer (t.ex inkomst, skuld, kredit och civilstånd) poängsätter den ansökande, i 
sådana fall behöver inte inkomsten vara en avgörande faktor. (Smskredit 2008)  
Även om de flesta bolag uppger att de tar någon form av kreditupplysning, finns 
det inget krav på att en kreditprövning ska genomföras vid dessa lån. 
Utlåningsverksamheter med små lån och kort löptid omfattas av särskilda 



    

 7 

undantagsregler i konsumentkreditlagen, vilket innebär att man inte är skyldig att 
genomföra en kreditupplysning innan man godkänner lånet. (Konsumentverket 
2007) 

Då pengarna betalats ut till kontot har man 30 dagar på sig att betala tillbaka 
lånet. Om man inte gör detta läggs en dröjsmålsränta samt en förseningsavgift på. 
För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig 
påminnelse med påminnelseavgift till låntagaren. (Smspengar 2008) 
Långivaren kan vid dröjsmål utan samtycke och utan att meddela, överlåta sin 
fordran till indrivning av tredje part. Vid indrivning av fordran debiteras 
låntagaren de avgifter och kostnader som rimligtvis kan hänföras till dröjsmålet.  
Om man ångrar lånet måste man ändå betala avgiften för lånet samt även för de 
kostnader som kan tänkas komma till i samband men avbeställningen. (Smspengar 
2008) 

 
 
2:3 Kronofogdens statistik över betalningsanmärkningar 
SMS- lån har, till följd av det ökade antalet skuldsatta ungdomar, sedan 2007 varit 
ett mycket omdebatterat ämne i media. SMS-lånen marknadsfördes 2006 och 
erbjöd ett enkelt och snabbt sätt att låna pengar. Genom att använda sig av en 
enkel SMS-tjänst blev det möjligt att snabbt låna mindre belopp av pengar. Dessa 
lån erbjuds dock till höga kostnader och innefattar en mycket kort 
återbetalningstid. (Konsumentverket 2007)  

 Under år 2007 ökade antalet företag som erbjuder SMS-lån (Konsumentverket 
2007). Samtidigt ökade antalet ansökningar om betalningsförelägganden för 
obetalda skulder med 18 procent inom ungdomsgruppen 18 – 25 år till följd av 
obetalda SMS-lån. (Kronofogden 2008b) 2006 uppgick det totala antalet 
ansökningar om betalningsföreläggande till följd av SMS-lån till 1407 st varav 39, 
2 % av alla dessa, gällde ungdomar mellan 18-25 år (Kronofogden 2008a). 2007 
hade antalet ökat till 17299 st, varav 35,9 % gällde ungdomar mellan 18-25 år 
(Kronofogden 2008c). Under det första halvåret 2008 hade det kommit in nästan 
lika många ansökningar som under hela 2007. Dels har alltså antalet ärenden 
gällande denna låneform ökat oavbrutet och dels har det varit en klar 
överrepresentation av ungdomar 18-25 år.  

Kronofogden menar att om ökningen fortsätter i samma takt kan antalet 
ansökningar om betalningsföreläggande för helåret 2008 sluta på så mycket som 
30 000- 40 000 st totalt. (Kronofogden 2008c) Då en del SMS-låneföretag 
överlåter sina fodringsanspråk till inkassobolag, hamnar dessa utanför statistiken, 
siffrorna kan alltså antas vara ännu högre (Konsumentverket 2007). Det finns idag 
ingen uppgift om hur många ungdomar som beviljas SMS-lån, men Kronofogdens 
ökning av betalningsförelägganden till följd av SMS-lån tyder på att det är många 
(Konsumentverket 2007).  

En betalningsanmärkning är en följd av att man inte har betalat sina räkningar 
och påminnelser i tid. Ärendet har sedan skickats vidare, i form av en ansökan om 
betalningsföreläggande, till Kronofogden. En ansökan om betalningsföreläggande 
innebär att någon vill registrera en skuld och ha bevis på att den existerar, 
Kronofogden kan sedan tas till hjälp för att driva in skulden (Kronofogden  
2008a). När ansökan kommit in till Kronofogden blir den som anses vara skyldig 
pengar delgiven, och skulden registreras. Detta betyder att man har en 
betalningsanmärkning och finns i de register över skuldsatta som 
kreditupplysningsföretagen använder sig av. (Kronofogden 2008a) En 
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betalningsanmärkning finns kvar i minst tre år, även om man betalat av skulden. 
Att ha en betalningsanmärkning kan innebära svårigheter i att ingå ekonomiska 
avtal; man kan få svårt att låna pengar, hyra bostad och till och med riskera att 
nekas vissa jobb (Kronofogden 2008a).  
 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3:1 Risksamhälle, individualisering och reflexivitet 
Beck menar att det moderna samhället kan beskrivas som ett risksamhälle. Att 
leva i ett risksamhälle innebär att leva i ett samhälle fullt av svårbedömda risker 
och oförutsedda följder. Riskerna är alltså inte fler i ett risksamhälle, men de är 
mer komplicerade och oberäkneliga. (Beck 2000:22) Jag kommer särskilt att 
koncentrera mig på begreppen ”hisseffekten” och ”nyfattigdom” som följder av 
risksamhället (Beck 2000:126).  

Hisseffekten beskriver industrisamhällets övergång till ett modernt samhälle. 
Övergången medförde en allmänt förbättrad levnadsstandard för samtliga klasser 
vilket resulterade i att hela klassamhället åkte upp en nivå. På så sätt skedde en 
kollektiv ökning av den allmänna välfärden, men då denna ökning gällde samtliga 
klasser fanns därmed klyftorna och ojämlikheten fortfarande kvar. (Beck 
2000:126) Hisseffekten innebar inte bara en ökad välfärd, den medförde även 
oförutsedda bieffekter. Då människor fick det bättre blev man också mindre 
beroende av varandra, klassidentitet förlorade betydelse och människor började 
hitta nya sätt att uttrycka sin identitet. Istället för att vara en i mängden blev det nu 
viktigt att vara egen och unik, att ha en viss livsstil (Beck 2000:126). I och med att 
valmöjligheterna ökar i samhället ökar också nödvändigheten att välja bland 
dessa. Detta har inte bara öppnat upp för ett mer individualiserat samhälle utan 
krävt ett. (Beck och Beck-Gernsheim 2003:4) Man förväntas skapa sig själv och 
sina egna förutsättningar. Det moderna samhället riktar sig till individen, snarare 
än kollektivet (Beck och Beck-Gernsheim 2003:2).  

Nyfattigdom ses också som en bieffekt av den ökade välfärden. Med 
nyfattigdom menar Beck att man idag, även om man har dålig ekonomi, inte 
nödvändigtvis motsvarar en traditionell stereotyp för underklass och därför inte 
heller ser sig som fattig (Beck 2000:151). Detta beror delvis på att den allmänna 
levnadsstandarden har höjts men även på att man idag, genom olika lån såsom 
SMS-lån, inte behöver vara i en särskilt bra ekonomisk situation för att uppnå den 
allmänna levnadsstandarden (Beck 2000:151). 

Dagens moderna samhälle beskriver Beck, Bonss och Lau vara på väg mot en 
andra modernitet, den reflexiva. Övergången till detta andra stadiet är ännu inte 
fullständig, utan är i ett pågående skeende. Den första moderniteten, den 
reflektiva, präglades av nationalstater, välfärdssamhälle och klasskultur. Den 
ekonomiska tryggheten låg i industrisamhället och man förlitade sig på objektiv 
kunskap och livslånga trygga anställningar. Framtiden gick att påverka och 
planera inför. (Beck, Bonss och Lau 2003)   
Den andra moderniteten, alltså den reflexiva moderniteten förändrade dessa 
sociala principer radikalt. Om man skulle beskriva den första moderniteten som en 
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systematisk förändring av samhället, så beskrivs den andra moderniteten som en 
förändring av hela samhällssystemets uppbyggnad. (Beck, Bonss och Lau 2003) 

Övergången till en andra modernitet är ett resultat av den första modernitetens 
oförutsedda bieffekter. Med bieffekter menas de konsekvenser som orsakats av 
gränsöverskridande fenomen så som marknadsexplosion, teknisk revolution och 
universalism. (Beck, Bonss och Lau 2003) Man hade i den första moderniteten 
väldigt klara gränser, man skiljde på samhälle och natur, vetenskap och tro och 
såg sig själva i jämförelse med andra. Den reflexiva moderniteten präglas av en 
mångfald av gränser, men gränserna är här mer relativa och handlar snarade om 
individuella val. En mångfald av olika möjligheter att dra gränser innebär även att 
individen står inför en mångfald av valmöjligheter. Även om personer idag är 
relativt fria i sina val finns det dock en press i att göra dessa val och ta ställning 
till dessa relativa gränser. (Beck, Bonss och Lau 2003). 

En annan viktig del av beslutsfattandet i den reflexiva moderniteten är att man 
räknar in oförutsedda bieffekter i själva processen av beslutsfattandet. Man tror 
sig inte veta, utan förväntar sig det oförväntade (Beck, Bonss och Lau 2003). 
Dock syftar ordet reflexiv, i reflexiv modernitet, inte till att man idag lever mer 
medvetna liv. Att tänka reflexivt betyder inte att man har mer makt över 
medvetandet utan snarare till att man har högre medvetenhet om att fullständig 
kontroll är omöjlig (Beck, Bonss och Lau 2003). Då den första moderniteten 
beskrivs som reflekterande och beräknelig, vilket alltså förutsätter objektiv 
kunskap, beskrivs den andra som reflexiv och oberäknelig. Man handlar 
omedelbart, så som på reflex. Detta menar Beck, Bonss och Lau vara en 
nödvändighet i dagens moderna samhälle då individen ställs inför så många val, 
samtidigt som man har mindre tid att reflektera över dessa. (Beck, Bonss och Lau 
2003)  

Då samhället fortfarande befinner sig i övergången mellan den första och den 
andra moderniteten, existerar båda dessa moderniteter parallellt med varandra 
(Beck, Bonss och Lau 2003). 
 

3:2 Abstrakta system 
Abstrakta system, beskriver Giddens, som en viktig del i utvecklandet av moderna 
sociala institutioner. Giddens delar upp abstrakta system i ”symboliska medel” 
och ”expertsystem”. Symboliska medel definierar Giddens som utbytesmedier 
som cirkulerar oberoende av tid och rum, han syftar här framför allt på pengar. 
(Giddens 1996:30) Med expertsystem menar Giddens de system som bygger på 
teknisk framgång och professionell expertis och som i stort utgör vår materiella 
och sociala miljö (Giddens 1996:34).  

Jag har valt att se SMSlånebolagen som ett sådant system. Expertsystem omger 
oss dagligen och utan att tänka på det sätter vi, genom att nyttja dem, vår tillit till 
dem. Moderna institutioner bygger på abstrakta system och en förutsättning för att 
de abstrakta systemen ska fungera är att det finns tillit till dessa. (Giddens 
1996:33f) Abstrakta system, menar Giddens, fungerar som 
”urbäddningsmekanismer”. Med det menas att de förskjuter sociala relationer från 
det omedelbara sammanhanget och på så sätt skapar ett avstånd mellan individ 
och system. Systemen är alltså inte kopplade till tid och rum. Då individen inte 
relaterar till systemen som något tids eller rumsbundet uppfattar denne systemen 
som abstrakta. Dessa urbäddningsmekanismer bygger på universella principer. Vi 
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kan alltså inte helt förstå systemen bara tro och känna tillit till att de fungerar. 
(Giddens 1996:36)  

Tillit är ett slags förtroende och inte en brist på makt, utan en brist på 
information (Gidden 1996:40). Då samhället blir allt mer tekniskt utvecklat och 
svårare för en lekman att förstå, förlitar man sig idag allt mer på dessa olika 
experter och expertsystem för att skapa reda i vardagen. Abstrakta system är  
ständigt tillgängliga och används i det moderna samhället dagligen, det är inget 
man direkt reflekterar över. (Giddens 1996:34) För varje funktion i samhället 
finns det experter att vända sig till, dessa är specialiserade inom området och 
därför förlitar man sig på dem. Experterna förväntas veta mer inom sitt område än 
andra, och därför blir de sällan ifrågasatta (Giddens 1996:34).  

Då samhället idag är på väg in i en andra modernitet (Beck, Bonss och Lau 
2003) kan man dock tänka sig att tillit blir ett mer relativt begrepp. Genom ökade 
valmöjligheter och en mångfald av expertis inom varje område, borde även tillit 
bli mer reflexivt. Fler experter konkurrerar om tilliten och den som lyckas 
övertyga vinner. Då konkurrenter tävlar mot varandra vinner man på någon 
annans bekostnad, och på så sätt ifrågasätts även allt fler experter idag. Tilliten till 
exempelvis SMSlånebolagen är således inte självklar. Bauman menar att ett ökat 
antal valmöjligheter idag kan leda till att man aldrig hyser fullständig tillit, men 
att andra funktioner såsom pris och nytta också kan inverka på vilka experter och 
system man väljer att använda sig av (Bauman 2007:90b).  

Giddens menar att urbäddningsmekanismer kan återinbäddas i olika 
handlingssammanhang, och att återinbäddningen antingen stöder eller 
underminerar tilliten till systemet (Giddens 1996: 81). Ett abstrakt system måste 
alltså hela tiden tänka på att upprätthålla tilliten och inte handla eller ge intrycket 
av att man inte kan det man utger sig för att kunna. Om en andra modernitet 
innebär en ökad konkurrens, kan man tänka sig att detta blir ännu viktigare. Vid 
konkurrens kan man även underminera andra expertkunskaper för att få sin egen 
att verka bättre (Bauman 1998:43). 
 

3:3 Konsumtion och riskkalkylering 
I artikeln ”Consuming life” beskriver Bauman hur individer idag använder sig av 
konsumtionskulturen för att bemöta den belastning modernitetens villkor innebär 
och för att skapa en kontinuitet i annars diskontinuerligt samhälle (Bauman 2001). 
Då konsumtion förr var begränsad till mer funktionella behov så som mat att 
mätta hunger och kläder att värma kroppen, handlar konsumtionen senare om mer 
diffusa och ombytliga begär. Bauman menar vidare att målet med konsumtionen 
inte är vad man konsumerar i sig, utan att man gör det. Det är själva 
konsumeringen som har blivit nöjet inte varan/varorna i sig, behovet kan där för 
aldrig nå tillfredställelse. (Bauman 2001)  

Konsumering ses som ett sätt att avleda uppmärksamheten från den osäkra 
framtid som det moderna samhället erbjuder. Konsumering behöver alltså inte 
längre rättfärdigas i funktionella termer, man konsumerar för att glädja och unna 
sig. (Bauman 2001) Idag menar Bauman att begäret som stimuli delvis har 
uppfyllt sitt syfte i konsumtionssamhället och börjat ersättas av ett mer allsidigt 
stimuli, nämligen önskan. Då begäret präglades av jämförelse, avundsjuka och 
fåfänga finns det inget som underbygger det omedelbara med en önskan, köp blir 
därför otvungna, oväntade och spontana. (Bauman 2001) Dessa teorier skulle 
kunna jämföras med Becks teorier runt reflektivitet och reflexivitet. Begäret är 
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mer beräknande och genomtänkt, alltså reflektiv. Önskan är jämförelsevis spontan 
och inte fullt så beräknande, alltså reflexiv. 

Jag kommer även, utifrån Baumans teorier om riskkalkylering, att diskutera hur 
man i dagens moderna samhälle, kan tänkas resonera runt det risktagande ett 
SMS-lån innebär. Bauman menar att samhället idag präglas av en ökad individuell  
frihet men att detta skett på bekostnad av en minskad trygghet (Bauman 
2007:158a). Man har idag enormt många valmöjligheter som omfattar alla 
aspekter av livet, men i och med att samhället moderniseras, globaliseras och 
kommunikationen utvidgas har också framtiden börjat kännas allt mer otrygg. Att 
ta lån och få tillgång till pengar har blivit lättare men vilka följder en allt mer 
skuldsatt befolkning kan få är svårare att förutspå. Då livet förr var mer utstakat 
och innehöll färre valmöjligheter låg fördelen i att man kunde känna trygghet och 
förlita sig på en viss ”kontinuitet”(Bauman 2007:16a). Man tyckte sig kunna se en 
klar framtid och därmed även möjligheter till kontroll genom att planera och 
förbereda inför den. Det är även denna slags trygghet som utgör grunden för 
Giddens tillitsteorier (Giddens 1996:34). Idag präglas samhället till allt större del 
av ”diskontinuitet”. Framtiden är allt mer oförutsägbar och möjligheterna att 
kunna påverka den blir därför allt mer begränsade (Bauman 2007:16a). Detta 
resonemang liknar i stort Becks, Bonss och Laus teorier runt den första och andra 
moderniteten (Beck, Bonss och Lau 2003).  

Både Beck och Bauman beskriver det moderna samhället som ett samhälle fullt 
av risker och hotande faror. Bauman menar, som Beck, inte att det tidigare funnits 
färre risker men att de idag är mer omfattande och berör både individuell och 
global nivån. Bauman går steget längre och skiljer på risker och faror, där han 
beskriver vissa faror i samhället som så långt bortom individens kontroll att man 
helt enkelt låter bli att tänka på dem (Bauman 2007:16a). Ingen skulle orka gå 
runt och vara rädd för att jorden ska gå under varje dag. Andra faror ligger 
individen närmre och blir därför mer aktuella att ta i tu med, dessa bedöms då som 
risker (Bauman 2007:16a). Jämförelsevis menar Beck att alla risker idag är 
svårberäknade men att en kalkylering kan hindra individer från att ta förhastade 
beslut. I och med övergången till en andra modernitet blir dock riskkalkylering 
mer komplicerad då man ställs inför fler val och valmöjligheter och effektiva 
beslut prioriteras före eftertänksamma beslut. (Beck 2000:290, Beck, Bonss och 
Lau 2003)  

Likt Beck talar Bauman även om möjligheten att kalkylera risker. Bauman har 
till stor del spunnit vidare på Becks teorier men fokuserar mer på individnivå och 
jag har valt att använda mig hans tolkning av riskkalkylering. Då individer förr 
såg på framtiden som något man själv skapade, ser man idag på framtiden som 
oviss och bortom kontroll (Bauman 2007:16a). Oförmågan att kunna förutsäga 
framtiden har gjort att man istället lägger enorma resurser på att kalkylera och 
minska de risker man tror sig kunna påverka (Bauman 2007:164a). Ett globalt 
risksamhälle gör även dessa risker svåra att kalkylera i förhållande till de 
individuella mål man vill uppnå (Bauman 2007:17a). Att kalkylera något har 
blivit mer komplicerat, det finns allt för många faktorer att ta med i 
beräkningarna. Oväntade ”bieffekter” och oönskade konsekvenser är svåra att 
förutse och gör risken svårbedömd, men genom att kalkylera risken kan man 
åtminstone få en uppfattning av sannolikheten för att detta ska hända och på så 
sätt känna en större trygghet i de beslut man tar (Bauman 2007:17a).  
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4. Metod 

4:1 Val av metod 
För att förstå hur individen, utifrån olika omständigheter förhåller sig till 
fenomenet SMS-lån har jag använt mig av kvalitativ metod i form av 
samtalsintervjuer. Intervjuernas syfte är att skapa en förståelse utifrån 
respondenternas uppfattning, och genom dessa tolka och beskriva fenomenets 
mening. (Esaiasson, m.fl. 2007:286) Angreppssättet jag har använt är alltså 
hermeneutiskt, där avsikten är att bygga upp en förståelse för respondenterna 
(Creswell 2007:59). Med hjälp av intervjuerna har jag sedan översiktligt kartlagt 
vilka omständigheter som ungdomarna i studien själva framhåller som avgörande 
för beslutet att ta eller inte ta ett SMS-lån (Esaiasson, m.fl. 2007:305). Genom 
intervjuer med ungdomar, både med erfarenhet av SMS-lån och utan, tror jag mig 
kunna se vissa tendenser i mitt material som ger möjlighet till kategorisering och 
svar till mina frågeställningar.  

Genom att välja intervjuundersökning framför exempelvis enkätundersökning 
öppnar jag för möjligheter till oväntade svarsresultat och mer utvecklade svar. 
Intervjuundersökningen ger mig även möjlighet till att följa upp och utveckla de 
resonemang som kommer fram. (Esaiasson, m.fl. 2007:286) Tanken är att visa på 
hur olika individer, under olika omständigheter kan bedömas mer eller mindre 
benägen att ta ett SMS-lån. Då SMS-lån är ett relativt nytt fenomen finns få 
teorier att använda sig av. Jag har därför valt att utgå ifrån grounded theory, där 
jag samlat material med målet att hitta mönster och se tendenser som i sin tur kan 
bidra till nya teorier i framtida forskning. (Creswell 2007:64) Jag har i studien 
använt mig av en induktiv ansats, fokus har alltså legat på intervjumaterialet och 
på att jag utifrån intervjumaterialet ska kunna kategorisera och på sätt skapa en 
översiktlig teori (Creswell 2007:63).   
 
 
4:2 Avgränsning  
För att identifiera vilka orsaker som kan leda till att en individ väljer att ta ett 
SMS-lån eller inte, kan både ett övergripande samt ett individuellt perspektiv 
behövas. Detta betyder att resultatet först kommer att kategoriseras utifrån de 
omständigheter som kan leda till att man tar/inte tar SMS-lån och sedan ytterligare 
kategoriseras utifrån hur respondenterna ställer sig till dessa omständigheter.  

Fokus kommer att ligga på ungdomar inom åldersgruppen 18-24 år då det är 
denna åldersgrupp som behandlas i bakgrunden och som bl.a. kronofogden i sina 
undersökningar benämner som ”ungdomar”. Det är alltså inom även inom denna 
åldersgrupp mina respondenter befinner sig. Även om min undersökning kommer 
att fokusera på ungdomar mellan 18-24 år, tror jag att ungdomar som grupp (om 
man i överhuvudtaget kan se ungdomar som grupp med något annat gemensamt 
än ålder) kan omfatta både yngre och äldre individer och att det är detta mer 
allmänna begrepp man utgår ifrån i de teorier jag kommer att tillämpa.  
 
 
 
 
 



    

 13 

4:3 Urval och intervjuer 
 Undersökningen som denna uppsats bygger på utgörs av 8 semistrukturerade 
samtalsintervjuer (May 2001:150f). Jag har, för att underlätta mitt teoribyggande, 
gjort ett teoretiskt urval där 4 av ungdomar har egen erfarenhet av SMS-lån och 4 
av ungdomar är utan egen erfarenhet av SMS-lån (Creswell 2007:64). Samtliga 
ungdomar har dock, även om de inte själva tagit SMS-lån, någon form av 
erfarenhet av fenomenet, antingen genom bekanta eller genom media. Syftet med 
det teoretiska urvalet är att uppnå en bra balans i studien och undvika att de 
ungdomar som inte har egen erfarenhet av SMS-lån ska få mer utrymme än de 
som har, och tvärt om. Respondenterna har varit av olika kön och ålder har 
varierat mellan 19 och 24 år. Respondenterna har jag fått kontakt med genom 
bekanta, olika diskussionsforum på Internet, annonser och mailutskick. 
Respondenterna har själva fått välja tillfälle för intervjun i syfte att göra intervjun 
så avslappnad och bekväm som möjligt.  

Tanken med intervjuerna har varit att få en större förståelse och inblick i hur 
olika ungdomar resonerar runt ekonomi och SMS-lån, och vilka erfarenheter man 
har av dessa. Fördelen med att använda intervjuer är att de ger en möjlighet att 
förstå respondenterna på ett sätt som enkäter inte ger möjlighet till. Man kan 
genom intervjuer få tillgång till en större mängd data och mer nyanserade svar. 
(Esaiasson, m.fl. 2007:286) Svårigheter i att hitta respondenter till studien har 
indikerat på att ämnet uppfattas som känsligt och då kan man även förmoda att en 
enkätundersökning skulle medföra ett stort bortfall. Då respondenterna befunnit 
sig spridda i landet har endast 2 intervjuer genomförts på plats, 5 intervjuer har 
genomförts via telefon och 1 intervju genom ett utökat intervjuformulär via mail. 
Anledningen till att en av respondenterna intervjuats via mail var att respondenten 
ansåg ämnet känsligt och inte ville ställa upp på en intervju personligen eller via 
telefon.  

Själva intervjuerna har utgått från en intervjuguide, där en rad frågor 
strukturerats utifrån olika teman (Esaiasson, m.fl. 2007:292). Tanken var att 
respondenterna skulle kunna tala fritt utifrån privatekonomi, konsumtion, 
riskbedömning och syn på SMS-lån, men att det skulle finns frågor att förhålla sig 
till i fall respondenterna har svårt att komma igång. Att flertalet intervjuer utförts 
via telefon kan visserligen innebära att man går miste om kroppsspråk och mimik. 
Men då respondenterna verkade mer avslappnade under dessa intervjuer anser jag 
att telefonintervjuer har varit en fördel snarare än en nackdel, respondenterna var 
över telefonen pratsammare och intervjuerna blev längre. Anledningen till att 
dessa respondenter var mer avslappnade kan möjligtvis bero på att ämnet anses 
känsligt och därför svårare att prata om ansikte mot ansikte. I intervjun som 
genomfördes via mail fanns det inga möjligheter att tolka varken mimik, 
kroppsspråk eller tonfall. Detta har jag dock tagit hänsyn till vid tolkningen, och 
mailat extra frågor där svaren känts osäkra. Samtliga intervjuer har, med hjälp av 
telefon eller dator, spelats in och sedan transkriberats. Långa pauser och 
stamningar utan betydelse för studien har plockats bort.  

De största svårigheterna jag stött på under studiens gång kretsade runt 
insamlingen av empirin. Att hitta respondenter med erfarenhet av SMS-lån var 
svårt och tidskrävande. Få medgav sig ha tagit SMS-lån och många av dem som 
tagit, vill inte prata om det. Anledningen till detta uppgavs vara att man inte 
trodde andra människor skulle förstå varför man tagit ett SMS-lån och att man 
inte ville bli betraktad som en SMS-lånare. Detta kan bero på att medias 
framställning av fenomenet till största delen har haft en negativ riktning och på så 
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sätt även påverkat på den allmänna uppfattningen om fenomenet. Media har 
fokuserat sig på SMS-lånens negativa konsekvenser genom att främst framställa 
låntagare som inte kunnat betala tillbaka sina SMS-lån. Detta kan i sin tur bidra 
till att människor som har tagit SMS-lån inte vill prata om det (även om 
erfarenheten inte upplevts negativ) och forskningen av fenomenet försvåras. 
 
 
4:4 Analys av material 
För att få en överskådlig bild av intervjuresultatet har jag utgått ifrån en enkel 
matris ( Miles Huberman, 1994:240ff). På så sätt kunde jag lättare hantera den 
mångfald av information jag samlat på mig samt avgöra vad som var relevant och  
irrelevant för min undersökning. I matrisen ställde jag upp alla intervjuerna utifrån 
de olika områden som mitt frågeschema behandlat ( privat ekonomi, konsumtion,  
riskbedömning och syn på sms-lån). Utifrån svaren kunde jag urskilja vissa  
gemensamma attityder och tankar som i sin tur fick bilda kategorier (Esaiasson, 
m.fl. 2007:305). Dessa döptes till; tillit, behov och riskbedömning. Kategorierna 
fick utgöra de omständigheter ungdomar förhåller sig till vid beslut om SMS-lån.  

Dessa kategorier sattes in som huvudrubriker i en ny matris, där jag under varje 
kategori plockat in olika relevanta citat angående ungdomarnas förhållningssätt. 
Dessa citat sorterades, beroende på hur respondenterna förhållit sig till varje 
kategori, i sin tur in i nya kategorier. De nya underkategorierna fick heta öppen, 
alternativ och sluten. Utifrån denna matris kunde jag sedan formulera mina 
slutgiltiga frågeställningar. Matrisen har även använts för att avgöra vilka teorier 
och begrepp som skulle kunna passa in i kategorierna och förklara dem. Analysen 
är fokuserad på resultatet av intervjumaterialet, som sedan tolkas utifrån olika 
teorier och begrepp om modernitet. 
 
 
4:5 Validitet och reliabilitet  
Validiteten handlar om analysens giltighet, om den teoretiska delen kan kopplas 
till den undersökning som genomförts ( Esaiasson, m.fl. 2007). Alltså, om 
undersökningen jag har utfört kan ge de svar jag behöver och om undersökningen 
bygger på material och teorier, relevanta för undersökningen. Materialet har i stort 
styrt resultatet av studien, vilket skulle antas ha en positiv inverkan på validiteten. 
De teorier som sedan tillämpats har varit modernitetsteorier, då jag valt att se 
SMS-lån som ett modernt fenomen. För att uppnå en hög validitet har jag lagt vikt 
vid att vara tydlig i mina tolkningar, detta så att läsaren själv kan avgöra hur 
trovärdiga de är.  

Reliabiliteten används oftast i statistiska undersökningar men här skulle man 
kunna tänka sig att reliabiliteten beror på om jag har tolkat och behandlat 
informationen på ett korrekt sätt. Många forskare menar att för att en studie skall 
uppvisa reliabilitet så skall en ny mätning av empirin, vid en annan tidpunkt, ge 
samma resultat (Yin 2007:57-59). Denna slags reliabilitet kan i denna studie vara 
svår att uppnå, omständigheter och människor är inte statiska utan ändras hela 
tiden.  

För att höja reliabiliteten i min studie har jag dock varit noga med 
behandlingen av materialet. För att undvika misstolkningar av materialet och att 
därav dra förhastade felaktiga slutsatser har jag under studiens gång behållit 
kontaktuppgifterna till mina respondenter. Detta för att kunna återkontakta 
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respondenterna och be dem utveckla resonemang där jag känner mig osäker, vid 
ett par tillfällen har jag även utnyttjat denna möjlighet. Slutsatserna jag har kunnat 
dra utifrån resultatet kan därmed anses vara relevanta för studien.  
 
 
4:6 Etiska ställningstaganden 
Respondenterna i studien har informerats om deras rätt att vara anonyma samt gett 
informerat samtycke till att ingå i studien (Esaiasson, m.fl. 2007:290). 
Respondenterna har även upplysts om att deltagandet är frivilligt. Samtliga av 
respondenterna är myndiga och därför har det inte krävs tillstånd från målsman.  
Då ekonomi och SMS-lån kan uppfattas som känsliga ämnen har det under 
intervjuerna varit viktigt att visa extra hänsyn till vilka frågor man ställer och även  
hur dessa frågor ställs. I en studie som berör människor är det nödvändigt att 
föregå med god forskningssed. Denna studie har beaktat de forskningsetiska 
riktlinjer som rekommenderas av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2008). 
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5. Resultat och Analys 

Resultat och analys är uppdelat i de kategorier som skapats under behandlingen av 
materialet. Ungdomarnas tankar kretsade runt sociala och ekonomiska 
omständigheter såsom vilket behov man hade av SMS-lån, vilken tillit man kände 
till SMS-lån samt hur man resonerade runt riskerna med SMS-lån. Dessa 
omständigheter presenteras under egna rubriker där de först analyseras generellt 
och sedan, i underrubriker, utifrån hur de uppfattas av de olika respondenterna. 

5:1 Behov  
Levnadsstandarden i samhället har sedan industrisamhällets tid ökat och vi har 
idag mer pengar än någonsin att röra oss med. Beck beskriver detta fenomen 
utifrån begreppet ”hisseffekten”. Då samhället på det stora hela har fått en bättre 
levnadsstandard har detta resulterat i att hela klassamhället åkt upp en nivå. En 
kollektiv ökning av människors inkomst, rättigheter och konsumtion har skett, 
men då klyftorna inte minskat finns ojämlikheten fortfarande kvar. (Beck 
2000:126) Detta betyder att den som befinner sig på den lägsta nivån i samhället, 
fortfarande är lika långt ifrån den som befinner sig på den högsta nivån i 
samhället. Även om hela samhället har åkt upp en nivå behöver inte det betyda att 
orättvisorna eller klyftorna försvunnit. Trots att man idag har mer pengar att röra 
sig med så är det ju också fler saker som pengarna ska räcka till och även om 
rättigheterna blivit fler betyder behöver ju inte det betyda att alla människor har 
möjlighet eller kunskap att utnyttja dessa. (Beck 2000:126) En respondent beskrev 
sin ekonomiska situation på följande sätt: 
  

 Man är ju fattig student nu, så det gäller att hålla tillbaks på 
utgifterna. Det är svårt att leva på bara studielån och bidraget, det 
räcker inte så långt… Men det visste man ju då man började 
plugga. 
 

Att vara ”fattig student” är för respondenten kopplat till en viss livsstil. Denna 
livsstil har respondenten själv valt att leva, och därför tycker han heller inte att 
situationen är orättvis. Han ser sig inte som någon som tillhör en missgynnad 
grupp, utan som en individ som valt att investera i en utbildning. I och med en 
kollektiv ökning av välfärden menar Beck att klasser har fått en minskad 
betydelse. Detta resulterade i ett sökande efter nya identiteter och en process av 
individualisering och särskiljande av olika livsstilar började (Beck 2000:126). 
Man identifierar sig lättare som ”student” eller utifrån andra tillfälliga livsstilar 
snarare än utifrån klasser. Detta kan ses som något problematiskt då klassamhället 
ändå utgör givna grupper och erbjuder därmed ett forum för dessa grupper att ge 
uttryck för sina tankar och åsikter. Beck menar alltså att nivåförskjutningen inte 
bara lämnade ojämlikhetens struktur oförändrad utan bidrog även till att den 
sociala klasskaraktären gick förlorad (Beck 2000:127). Då ungdomar som grupp 
visat sig ha en betydligt sämre ekonomisk standard än andra grupper i samhället 
(Kronofogden 2008a) skulle dessa kunna räknas till dem som missgynnas av 
hisseffekten. Man lever på existensminimum, men då livet man lever hör till det 
egna ansvaret och inte det kollektiva ansvaret blir också skulden den egna (Beck 
och Beck-Gernsheim 2003:39).  

Samtliga av respondenterna beskrev sig någon gång, under en längre eller en 
kortare period, ha haft en ekonomisk svacka då de snabbt behövt ett tillskott av 
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pengar. Hur man uppfattade dessa behov skilde sig dock. Vissa av respondenterna 
ansåg sig ha det så dåligt ställt att de inte eller knappt hade råd att täcka de 
livsnödvändiga behoven såsom mat och hyra. Dessa kände sig ofta, speciellt i 
slutet av månaden, i behov av ett extra pengar till mat och räkningar. Några tyckte 
sig inte ha problem med att få pengarna att räcka till mat och räkningar men att de 
gärna skulle ha haft mer att lägga på fritidsaktiviteter och hobbyer. Här fanns det 
ett behov för lite extra pengar ibland då man råkat vara allt för slösaktig i början 
av månaden. Någon såg inget behov alls för den sortens tillskott, och verkade ha 
svårt att förstå andra med ett sådant behov. De respondenter med egen erfarenhet 
av SMS-lån hamnade i både den öppna och den alternativa kategorin, 
respondenter utan egen erfarenhet fanns också främst i dessa kategorier med 
undantag för en som hamnade i den slutna. De flesta respondenter hade alltså 
behov av ett extra tillskott av pengar ibland och då speciellt i slutet av månaden. 

5:1:1 Öppet behov 
I denna kategori har respondenter som beskriver sin ekonomi som akut eller 
väldigt begränsad hamnat. Ekonomin, menar respondenterna, räcker sällan men 
täcker i bästa fall det allra livsnödvändigaste såsom mat och boende. Nedan 
beskriver en respondent en sådan ekonomiskt pressad situation:  
 

 Vi var tvungna att låna pengar, ekonomin var en katastrof den 
månaden.. Ingen av oss hade fast jobb då.  Ja prioriteringarna var 
väl då att vi skulle lösa situationen tillsamman, och just då 
handlade det om att ta sig igenom månaden. Det var det liksom 
värt att få skjuta lite på problemet och köpa sig lite tid. Vi ville väl 
inte blanda in någon annan, vi ville liksom lösa det tillsammans. 
Ja, jag vet inte varför, man ville väl känna sig vuxen kanske. 
 

 
Respondenten beskriver här hur han och hans flickvän valt att ta ett SMS-lån för 
att täcka upp en månad där pengarna inte räckt. Situationen sågs som tillfällig och 
därför använde man sig av en tillfällig lösning för att klara månaden. Man valde 
att dölja de ekonomiska svårigheterna genom att använda sig av SMS-lån framför 
att ta hjälp av nära, då man inte vill uppfattas som oansvarig.  

En ekonomisk nedgång ses idag ofta som något tillfälligt och övergående, en 
slags mellanperiod (Beck 2000:150f). Då fattigdom idag kan drabba vem som 
helst ses dålig ekonomi inte längre som ett kollektivt problem utan snarare som ett 
individuellt öde (Beck och Beck-Gernsheim 2003:39). Människors liv är idag mer 
varierande och diskontinuerliga. En växande del av befolkningen har under någon 
period av livet befunnit sig i en ekonomisk svacka. Fattigdom behöver idag inte 
vara ett permanent tillstånd, och som ett tillfälligt fenomen är det även mer socialt 
accepterat. (Beck 2000:49) Det är först då fattigdomen övergår i något 
svårhanterat eller något mer än bara en tillfällig period som det kan börja kännas 
och betraktas som ett personligt misslyckande (Beck 2000:50).  

Man lever i ett fritt land, var och en har möjlighet att välja det liv man vill leva, 
hur man vill leva det och vilka val man gör för att uppnå det. Nackdelen med 
denna ökade valfrihet är att den resulterar i ett ökat personligt ansvar. Vid 
misslyckande, då man gjort fel val och inte uppnått vad man hoppas på, finns 
ingen annan att skylla på än sig själv. (Bauman 2007:87a) Orättvisor i samhället 
har alltså inte försvunnit i och med en ökad välfärd, de har istället omdefinierats i 
termer av individualisering av sociala risker. Sociala problem betraktas som 
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individuella misslyckanden och sociala kriser som individuella kriser.(Beck och 
Beck-Gernsheim 2003:39) Respondenten menar att en av anledningarna till de 
ekonomiska svårigheterna var att varken han eller hans flickvän hade fast jobb. 
Att inte ha ett arbete kan innebära att man inte, i form av olika utbildningar, har 
lyckats med att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. Att förlora ett arbete på 
grund av nedskärningar eller en minskad efterfrågan kan ses som ett tecken på att 
man har gjort ett dåligt karriärsval. Både ansvar och skuld kan alltså läggas på 
individen.  

Då ekonomiska problem ofta ses som något tillfälligt kan lån betraktas vara en 
utmärkt lösning. Att inte vilja vända sig till föräldrar eller andra i sin närhet för 
pengar kan ses som ännu ett tecken på individualisering. Att förverkliga och 
forma sig själv innebär en viss självständighet och för att uppnå denna måste man 
frigöra sig från beroendet av andra. Detta är, enligt Beck, speciellt viktig för den 
yngre generationen då de tidigare varit beroende av sina föräldrar och för första 
gången ska forma sig själva och bli ”vuxna” . (Beck 2000:159f) Det kan vara värt 
att betala lite extra i ränta för att slippa snåla, ändra vanor eller uppfattas som 
fattig till följd av ekonomisk oansvarighet. Lånet kan man betala tillbaka då den 
ekonomiska situationen ser bättre ut. SMS-lånens tillgänglighet har öppnat 
möjligheter för människor som tidigare haft svårt att låna. I och med att kraven på 
inkomst och ekonomisk situation är lösare kan SMSlånebolagen vara tillgängliga 
för fler människor i samhället.  

Att ta ett dyrt lån när man är arbetslös eller i en svag ekonomisk situation 
kanske inte låter så rationellt, men det är just det som Bauman menar utmärker det 
moderna konsumtionssamhället. Rationaliteten i ett konsumtionssamhälle bygger 
nämligen på irrationaliteten i de konsumerande individerna. Under vissa 
villkor/omständigheter kan ett irrationellt beteende vara det mest rationella valet 
av valbara möjligheter. Man anpassar sig efter de omständigheter som finns och 
om dessa är irrationella, kan ett rationellt övervägande leda till ett irrationellt 
beslut. (Bauman 2001) En individ med en bra ekonomisk situation skulle ha större 
möjlighet att bekosta ett SMS-lån, men i en trygg ekonomisk situation har man 
samtidigt mer tid och större möjlighet att välja bort lån med dåliga villkor. För en 
person med en pressad ekonomi är beslutet att ta lån kanske en följd av den akuta 
situationen, vilket gör personen mer fokuserad på att hitta en lösning än att hitta 
den bästa lösningen. Här kan låneformer som SMS-lån ses som ett rationellt 
alternativ då det, trots dåliga villkor, ändå enkelt och snabbt kan förse dig med ett 
par tusenlappar då det behövs. På frågan om vad respondenten köpt för pengarna 
blev svaret: 

 
 Det var liksom inget speciellt, kommer knappt ihåg men det var 
väl mat och sånt. Behövde lite extra pengar just den månaden bara. 
I vanliga fall brukar jag inte ha snålt med pengar, jag lever ett bra 
liv.. det hade väl varit mycket räkningar (Hyra, avbetalningar, 
m.m.) under en period så de bara… så de tog slut. 
 

Respondentens behov vid tillfället för lånet var livsnödvändiga behov, såsom mat. 
Respondenten är dock snabb att påpeka sin speciella situation och att han inte bör 
betraktas som fattig, bara för att han tillfälligt var utan pengar.  

Nyfattigdom är det begrepp Beck skulle använda för att beskriva respondentens 
något motsägande svar. Genom olika lån, kredit och avbetalningsplaner, kan man 
idag fylla sitt hem med både nödvändigheter och lyx utan att vid tillfället ligga ute 
med några stora summor av pengar. Man har svårt att se sig som fattig om man 
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som respondenten säger ”lever ett bra liv” man kanske äger hus, TV och andra 
bekvämligheter.  

Det man tänker mindre på är att dessa bekvämligheter kan vara inköpta för 
lånade pengar, och därför inte heller avbetalda ännu. Man kanske sammanlagt 
betalar mer pengar för bekvämligheterna, men det kan anses värt det då man 
slipper vänta på att få råd eller om livskvaliteten kan upprätthållas då ekonomin 
inte ligger på topp. Då fattigdom idag inte behöver innebära att man börjar sälja i 
väg sina ägodelar eller att man ens sänker sin levnadsstandard blir individer också 
allt mindre benägna att se sig som fattiga eller att se perioden som något annat än 
en mellanperiod (Beck 2000:151).  

Att något är tillfälligt betyder ju även att det är övergående, och en övergående 
period behöver man ju inte oroa sig för på samma sätt som en som väntas bli 
permanent (Beck 2000:151). En nackdel med att skjuta upp eller dela upp 
betalningar i flera mindre månadsbelopp kan vara att man får allt fler räkningar 
som ska betalas i slutet av månaden. Att ha lite pengar kvar i slutet av månaden 
behöver bara betyda att man är fattig just då, även om detta problem återkommer 
varje månad. Att vara uppbunden på många avbetalningar behöver inte vara ett 
problem då man kan förlita sig på en viss inkomst, men vid en ekonomisk svacka 
kan en hög månadskostnad vara svår att hantera. Ett lån skulle tillfälligt kunna 
lösa problemen och betala räkningarna men vad händer om man inte lyckas lösa 
situationen till nästa månad, då lånet ska betalas tillbaka? En annan respondent 
beskrev behovet av SMS-lån på följande sätt:  

 
 Lånet var nödvändigt. . Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag 
hade kunnat leva på vatten och bröd men barn kan inte leva på 
ingenting. De förstår inte om man har det snålt en månad.  Just då 
visste jag inga andra alternativ. ”Soc.” sa nej och jag visste inte om 
att man kunde få hjälp av frälsningsarmén och kyrkan. Jag ägde 
inget av värde att sälja och jag ville inte gå till mamma.. Jag 
skämdes väl. Jag fick mitt första barn då jag var 17 år.. jag ville 
visa att jag kunde själv.   

 
Respondenten beskriver hur hon i brist på andra alternativ valde att ta ett SMS-
lån. Att vända sig till en förälder för finansiellt stöd såg respondenten inte som ett 
aktuellt alternativ då det var viktigt för denna att uppvisa ett visst mått av 
självständighet. Respondenten talar även om behovet att hålla upp en viss 
standard för barnens skull.  

Återigen kommer vi in på Becks teorier runt individualisering. Som jag 
nämnde tidigare, så har individualiseringen inneburit en ökad valfrihet vilket 
också resulterat i ett ökat personligt ansvar (Bauman 2007:87a). Individer ställs 
varje dag inför ett antal olika valmöjligheter och beslut. En person måste göra en  
hel del aktiva val i livet och även om resultaten av dessa aktiva val många gånger 
kan vara svåra att förutse, har man ändå tagit beslutet själv och förväntas därför ta 
personligt ansvar för eventuella konsekvenserna (Beck 2000:150f). Man förväntas 
skapa sina egna förutsättningar, och att vända sig till en förälder för hjälp kan 
därför betraktas som ett misslyckande (Beck 2000:159f). Behovet av att låna 
pengar betraktas idag inte ur ett klassperspektiv, utan snarare som en ensak för 
individen (Beck och Beck-Gernsheim 2003:39). Alla kan hamna i en ekonomisk 
svacka eller av annan anledning behöva låna pengar. Men det är upp till individen 
att se till att det blir just bara en svacka och ta sig ur den.  

Beck menar att risken med att inte lyckas lösa situationen är att man blir helt 
utelämnad åt fattigdomen, man ser sig sällan som fattig och vet därför inte heller 
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hur man lever med fattigdom eller hur man kan skydda sig mot den (Beck 
2000:151). Om man inte tidigare har drabbats av en pressad ekonomisk situation 
är det svår att förstå innebörden av riskerna. Då man gärna vill se problemet som 
något tillfälligt, känns inte heller lösningen så långt borta och man väntar kanske 
längre än man borde innan man tar itu med problemet. (Beck 2000:151) När 
lösningen inte kommer kan man börja se situationen som ett personligt 
misslyckande och skuld och skam kan leda till att man vill dölja problemet (Beck 
2000:151). Man kanske tar ett SMS-lån för att dölja en redan långt gången 
ekonomisk svacka.  

Respondenten berättar även hur viktigt det var för henne att upprätthålla en viss 
standard och normalitet för barnens skull. Att vara fattig innebär en utestängning 
från det som anses vara ett normalt liv, man känner sig misslyckad då man inte 
har samma möjligheter till att njuta av livet eller vad samhället uppfattar som ett 
lyckligt liv (Bauman 1998:60). Som mamma, med ansvar för fler än sig själv, 
kanske man även känner att man berövar sina barn möjligheten till vad som 
uppfattas som en lycklig barndom. Att själv övervinna denna otillräcklighet kan 
ses som det ända sättet att, med självakningen i behåll, ta sig ur en redan 
förödmjukande situation (Bauman 1998:60f). 

5:1:2 Alternativt behov 
I denna kategori har respondenter som beskriver sin ekonomi som någorlunda 
stabil hamnat. Deras ekonomi, menar de vara, relativt stabil och tillräcklig för att 
täcka de livsnödvändiga behoven samt även några fritidsaktiviteter. En av dessa, 
som försörjer sig som pokerspelare, beskrev sina ekonomiska behov på följande 
sätt: 
 

En pokerspelares ekonomi, i alla fall min, skiljer sig en del från 
vanliga människors som har ett normalt yrke att gå till. Jag har 
större merparten av min ekonomi på diverse olika spelsidor just 
nu, bl.a. Svenska spel och PropagandaPoker som det heter. Jag 
spelar även poker live och kan ibland då vara i behov av kontanter 
snabbt om jag förlorat mycket tidigare och inte hunnit ta ut pengar 
från nätet. Hade min ekonomi legat mer pyrt till och jag inte haft 
poker som fritidssysselsättning vet jag inte hur det hade sett ut. Är 
en spenderare av rätt så stora mått och det har jag blivit pga. 
pokern tror jag, men annars hade det nog varit att spara, spara, 
spara och planera klokare igenom sina ekonomiska val. 
 

Respondenten identifierar sig som pokerspelare, både yrkesmässigt och privat. Ett  
behov av tillgänglighet till pengar har, enligt respondenten, skapats genom 
pokerspelandet. Pokerspelandet menar respondenten ha bidragit till en minskad  
försiktighet runt spenderandet av pengar, men menar samtidigt att han inte skulle 
vara så oförsiktig om han inte hade råd med det.  

Konsumtion uttrycker identitet och hur individen konsumerar kan ha stor 
betydelse både för vilken plats i samhället denne ska erkännas och därmed även 
för individens känsla av tillhörighet (Bauman 1998:44). Att vara pokerspelare 
innebär att kunna ta risker och investera pengar i riskfyllda projekt. Ju mer man 
satsar och på ju fler ställen man spelar desto större erkännande får man, och desto  
mer kan man identifiera sig som pokerspelare. Pengar används för att uttrycka 
sociala grupper och klasstillhörighet ersätts av olika sorter av konsumtionsstilar. 
Hur och vad man konsumerar blir viktigt och sammanfaller med dagens 
masskonsumtion (Beck 2000:128).  
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Respondenten menar att pokerspelandet har gjort honom till ”en spenderare av 
rätt så stora mått”. Detta skulle kunna uppfattas som självkritik från respondentens 
sida, men då han även påpekar hur detta spenderande kan bekostas genom 
pokerspelet skulle det även kunna ses som ett uttryck för social tillhörighet. Att 
visa på en konsumtionsstil där man inte behöver oroa sig för hur pengarna 
spenderas, innebär att tillskriva sig en hög social status. Ju mer konsumtionsfrihet 
man har, och då framförallt ju mer man öppet utövar denna frihet, desto högre 
placering får man i den sociala hierarkin.(Bauman 1998:50) Då respondenten ser 
denna status som en följd av pokerspelandet, kan man anta att han inte bara 
identifierar sig som pokerspelare utan även en bra pokerspelare.  

I ett individualiserat samhälle ligger fokus på att vara en egen unik individ. 
Detta gör även varje livssituation unik och därför omöjlig att jämföras med 
andras. (Beck 2000:128) Genom att identifiera sig som pokerspelare kan 
respondenten på så sätt legitimera ekonomiskt dåliga situationer genom att 
särskilja dem som speciella eller annorlunda än för andra som inte är 
pokerspelare. Förutsatt att respondenten vid tillfället känner att situationen 
behöver legitimeras. En annan respondent sa följande om sina ekonomiska behov: 
  

 Jo pengarna räcker väl sådär. Inte riktigt till slutet av månaden. De 
börjar väl ta slut den sista veckan. Då sinar de. Ekonomin skulle 
väl kunna gå att få bättre men inte så mycket, och då skulle det ju 
bli på bekostnad av andra saker. Ja, till exempel fritidsintressen. 
Håller på med fiske och bilar på fritiden och det lägger jag väl 
ganska mycket pengar.  Ja, men lite måste man ju unna sig känner 
jag. Man ska ju ha roligt också, det är ju inge roligt att bara stoppa 
pengar på hög, man ska ju göra nåt med dem också. 
 

Respondenten har svårt att få pengarna att räcka till slutet av månaden. 
Anledningen till detta är att respondenten har kostsamma fritidsintressen. Dessa 
kostsamma intressen ses dock inte som ett problem utan snarare som en 
nödvändighet då de gör honom lycklig. Respondentens uppfattning är att pengar 
inte ska sparas, utan spenderas på sådant som ger glädje.  

Konsumtion idag handlar inte bara om överlevnad, eller ens om att fylla en viss 
social standard om ett hyggligt liv under någorlunda förutsättningar. Det finns inte 
längre ett självklart och fast konsumtionsbehov. (Bauman 2001) Givetvis måste 
de livsnödvändiga behoven fortfarande fyllas men konsumtion har kommit att 
betyda så mycket mer än bara överlevnad. Förändrade normer och de allt mer 
tänjbara behoven i dagens samhälle har resulterat i att konsumtion heller inte 
längre behöver rättfärdigas genom överlevnad. I ett konsumtionssamhälle är  
konsumtionen dess enda syfte och ändamål, och därför behöver det heller inte 
rättfärdigas genom annat än att det sprider glädje, lust och behag. (Bauman 2001) 
Att unna sig något nytt bara för att man känner för det ifrågasätt sällan.  

Då behov som glädje och lust aldrig helt kan tillfredställas, blir jakten på 
lyckan ett evighetsprojekt (Bauman 2001). För att utöva ett fritidsintresse såsom 
fiske krävs konstant finansiering. Det kan handla om fiskekort, fiskeresor eller 
utrustning. Även om en fisketur kan ge glädje är inte behovet stillat mer än för 
stunden. Jakten blir själva nöjet då bytet aldrig kan fylla behovet, Bauman talar 
om ett begär snarare än ett behov (Bauman 2001). Det blir själva intresset som ses 
som nöjet och ett intresse kräver ju hela tiden engagemang för att hållas vid liv. 
Engagemanget behöver finansiering som i sin tur leder till konsumtion. Fiske är 
ett intresse som respondenten kopplar till känslor som glädje och därmed 
legitimeras konsumtionen genom glädje.  
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Respondenten visar inget intresse att spara på pengar inför framtiden, han 
verkar mer intresserad av att koncentrera sig på nuet. Att koncentrera sig på 
stunden och på att jaga lyckan är, enligt Bauman, ett knep för att undvika att tänka 
på och oroa sig för den osäkra framtid som det moderna samhällets har att 
erbjuda. (Bauman 2001).   
 

 Ekonomin är väl som den är. Dels för att det är strul med att få bra 
arbete idag och även för att man kanske har svårt att hålla i 
pengarna. Svårt att spara och prioritera….För att man vill göra sig 
själv glad, för att kunna göra saker, slippa snåla och behöva tänka 
på vartenda öre man lägger ut… Jag vill känna mig trygg och må 
bra. Men jag vill ju inte heller gräva ner mig och känna att jag inte 
kan göra nåt, bara för att det är jobbigt just nu. Jag betalar alltid de 
viktigaste räkningarna, hyran och sånt men det händer ibland att 
man får betala extra för en påminnelse om man har unnat sig lite 
för mycket. 

 
Respondenten menar att hans dåliga ekonomi inte bara beror på en låg inkomst 
utan också på svårigheter i hur pengarna ska spenderas. Det är viktigt för 
informanten att räkningarna betalas då detta ger honom en känsla av trygghet. 
Minst lika viktigt är det för respondenten att känna sig glad. Glad känner han sig 
då han fritt och spontant kan spendera pengar utan att behöva tänka efter på vilka 
konsekvenser det kan få.  

Bauman menar att behovet idag inte bara ersatts av begäret, utan att även 
begäret börjar ge efter för ett allsidigt stimuli, nämligen önskan (Bauman 2001). 
Begäret i sig upprätthåller en viss konsumtion men för att få konsumtionen att 
fortsätta öka krävs något mer, önskan fullbordar frigörelsen av nöjesprincipen på 
det sättet att den är omedelbar (Bauman 2001). Man ser något och köper det, inte 
för att man behöver det eller för att det ens ligger i ens intresse utan snarare för att 
man helt enkelt känner för att unna sig något. Då begäret bygger på bland annat 
jämförelse och avundsjuka finns det inget som underbygger en önskan, den är 
spontan, otvungen och oväntad. (Bauman 2001) Att konsumera utifrån önskan 
handlar om att köpa vad som faller en in (Bauman 2001). Att ha frihet att falla för 
frestelser. Det kan handla om köp som görs på reor eller spontana shoppingturer 
där man inte har ett speciellt mål med det man konsumerar.  

Denna impulsivitet kan verka irrationell, men i ett samhälle där framtiden är 
osäker kan nuet och den omedelbara tillfredställelsen inte bara ses som viktig utan 
även rationell (Bauman 2001). Ingen vet hur framtiden ser ut, därför blir det  
allt viktigare att njuta av stunden. I och med att levnadsstandarden höjts och 
samhället i stort bygger på denna ökade rörlighet av pengar och konsumtion finns 
det inte bara utrymme för impulsivitet, det förväntas och förutsätts (Beck 
2000:126).  

Att konsumera innebär att investera i det egna sociala medlemskapet (Bauman 
2007:56b) Konsumtion är en investering i allt som betyder något för det 
individuella sociala värdet och den egna självkänslan, att investera i sig själv är i 
dagens individualiserade samhälle inte bara accepterat utan det förutsätts. Det är 
upp till varje individ att skapa sig själv och göra det bästa av de förutsättningar 
man har, verktygen erbjuds av marknaden (Bauman 2007:59fb)  
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5:1:3 Slutet behov 
I denna kategori har den respondent som beskrev sin ekonomi som stabil hamnat. 
Hon menar att hennes ekonomi är tillräcklig för att täcka de livsnödvändiga 
behoven samt fritidsaktiviteter. Respondenten ser inget behov att dryga ut 
budgeten med extra pengar. Hon beskrev sitt ekonomiska behov av SMS-lån på 
följande sätt: 

  
 Jag skulle inte veta vad jag skulle ha ett SMS-lån till. Det är så 
små pengar att det inte skulle göra någon skillnad. Skulle jag ta ett 
lån skulle det vara för att köpa nåt viktigt, typ hus eller nåt annat 
som är dyrare…SMS-lån är bara korkat. 
 

Respondenten tycker sig inte se behovet för SMS-lån då det ändå inte ger några 
större summor. Respondenten anser inte att SMS-lån går till viktiga saker och 
verkar inte förstå varför någon skulle vilja ta ett sådant lån.  

Att individer idag förväntas ta individuellt ansvar för sin ekonomiska situation 
betyder inte bara att man vid dålig ekonomi kan känna sig misslyckad (Beck 
2000:150f). Det betyder även att man vid en god ekonomisk situation, i jämförelse 
med andra, kan känna sig lyckad (Beck 2000:47f). I relation till andra, som man 
uppfattar som mer oansvariga, kan man betrakta sig själv som någon som gjort de 
rätta valen och skapat sig de bästa förutsättningarna. Att ta ett SMS-lån kan p.ga 
dess dåliga villkor uppfattas som en drastisk och desperat åtgärd. Att vara drastisk 
och desperat kan betyda att man inte har eller utnyttjar tillräckligt många 
valmöjligheter, vilket innebär en låg position på den sociala skalan (Bauman 
1998:50). Att visa på en livsstil med möjlighet att utesluta val som SMS-lån kan 
ses som ett försök att särskilja sig från andra med lägre position på den sociala 
skalan.  

Beck menar också att man utan erfarenhet av en utsatt situation kan ha 
svårigheter att föreställas sig en sådan, och därför inte heller kan eller vill förstå 
en individ som befinner sig i en sådan situation (Beck 2000:73ff). Det kan med 
andra ord vara svårt för någon som inte kan föreställa sig att ta ett sms-lån, att 
förstå någon som har tagit ett sms-lån. Den allmänna höjningen av 
levnadsstandarden i kombination med ett mer utvecklat välfärdssystem har 
bidragit till att många har svårt att se och förstå att det kan finnas ett ”riktigt” 
behov av att låna pengar (Beck 2000:126). Även om välfärdssystemet också har 
genomgått förändringar och blivit mer individualiserat så ser man förmodligen 
inte på Sverige som ett land där det bor fattiga. Denna syn sammanfaller med 
Becks teorier runt nyfattigdom. Man tror sig ha en bild av hur fattiga ser ut, och 
då de flesta med dålig ekonomi i ett modernt samhälle inte motsvarar den bilden, 
har man svårt att tro att de verkligen är fattiga. (Beck 2000:151) Då de flesta i 
samhället anses ha liknande förutsättningar, är det upp till individen vad han/hon  
gör av dessa och att bli fattig kan ses som resultatet en oansvarig hantering av 
dessa förutsättningar.  
 
 



    

 24 

 

5:2 Tillit 
Idag är mer pengar än någonsin i rörelse i samhället och för att så många och stora 
summor pengar, så säkert som möjligt, ska kunna röra sig i samhället behövs bra 
lösningar. Dagens konsumtionssamhälle har öppnat upp för helt nya behov och en 
enorm press ligger på marknaden och de olika expertområdena att hela tiden 
utveckla och producera nya produkter och lösningar. Dagens moderna samhälle 
bygger till stor del på pengars rörlighet och människors konsumtion. (Bauman 
2001) För att underlätta konsumentens spenderande har en uppsjö av olika 
betalningsalternativ (däribland olika låneformer) uppstått och bildat en egen 
lukrativ marknad. För att konsumera krävs inte bara tillgång till produkter utan 
även att man har tillgång till betalningsmedel, har man inte det kan man inte 
konsumera och det förlorar marknaden på. För att få människor att fortsätta 
överkonsumera måste man alltså göra konsumtionen så lätt som möjlig (Bauman 
1998:43).  

Pengar är idag ett allt mer abstrakt begrepp och ofta ser man inte ens de pengar 
man betalar med. Genom VISA-kort, kreditkort och olika 
avbetalningsöverenskommelser sker transaktioner på ett enkelt sätt. Abstrakta 
system, såsom pengar och de expertsystem som förenklar vår tillgång till pengar, 
spelar en viktig roll i dagens moderna institutioner (Giddens 1996:30,36). 
Expertsystem, finns överallt i vår vardagliga miljö och utan att fundera särskilt 
över det visar vi, genom att använda oss av dem, vår tillit till dessa (Giddens 
1996:34). Då samhället idag är på väg in i en, som Beck beskriver, andra 
modernitet präglad av ökad valfrihet och konkurrens finns det dock flera olika 
experter inom varje expertområde, och även om vi har tillit till systemet måste vi 
även ta ställning till vem av de olika experterna vi vill sätta vår tillit till (Beck, 
Bonss och Lau 2003).  

Hur man som konsument uppfattar nyttan med en viss expert inom ett område 
kan var avgörande för tilliten (Gidden 1996:136). Här skulle t.ex. effektiv 
marknadsföring och ekonomiska faktorer kunna påverka individens val, då 
experterna på så sätt kan utmärka sig bland alla valmöjligheter (Bauman 2001). 
Konsumtionssamhället är beroende av att konsumenterna hela tiden ökar 
konsumeringen. För att konsumenterna ska göra detta får de aldrig tillåtas att vila, 
de måste hela tiden ställas inför nya frestelser för att förskjuta uppmärksamheten. 
(Bauman 1998:43)  
 

Då banker och andra kreditinstitut idag vill låna ut stora summor 
till sina kunder och på så vis skuldsätta Svenska folket mer än 
nödvändigt så vill SMS Kredit låta kunden bestämma själv vilket 
belopp denne vill låna. Genom SMS Kredit får Svenska folket en 
unik möjlighet till att fylla på plånboken med ett SMS-lån när 
ekonomin tillfälligt är svag en månad eller då ett tillfälle ges som 
konsumenten helt enkelt inte har råd att missa! (SMSkredit 
2008) 

 
Texten är publicerad på ett SMSlånebolags hemsida i syfte att locka kunder. Detta 
sätt att först bekräfta kundens misstroende, genom att koppla kreditlån till 
skuldsättning, och samtidigt erbjuda ett bättre alternativ som i detta fall är SMS-
lån, beskrivs av Bauman som det mest effektiva sättet att förskjuta 
uppmärksamheten (Bauman 1998:43).  
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En förutsättning för att de abstrakta systemen ska fungera är att det finns tillit 
till dessa och det samma gäller de olika experterna inom varje område (Giddens 
1996:33). Detta innebär att expertsystem som inte lyckas anpassa sig efter den 
andra modernitetens krav på förnyelse och flexibilitet konkurreras ut och 
försvinner (Beck, Bonss och Lau 2003). Abstrakta system bygger på universella 
principer och är svåra för den enskilda individen att förstå sig på, man kan bara tro 
och känna tillit till att de fungerar (Giddens 1996:36). Då det idag finns ett flertal 
konkurrerande alternativ inom området handlar det ofta om att vinna tillit på 
bekostnad av de andra experterna inom området (Bauman 1998:43). 
SMSlånebolagen har som låneverksamhet utmärkt sig som ett tillgängligare 
alternativ än andra låneverksamheter, och kan på så sätt vinna tillit på marknaden. 
En respondent säger följande om SMS-lånens popularitet: 

 
Det är väl just det att det är tillgängligt, man behöver ju inte.. jag 
vet inte om man behöver ange mer än kontonummer, kanske 
personuppgifter. Jag vet inte…Men jag tror att, just att det är 
enkelt, och står man utan pengar i slutet av månaden som många 
ungdomar gör, så är det nog praktiskt. 

 
Respondenten verkar osäker på hur ett SMS-lån egentligen går till men trots detta 
är respondenten väldigt säker på att SMS-lån är både enkelt och tillgängligt.  
Giddens beskriver tillit som en form av förtroende. Detta förtroende har inte 
byggts upp på en brist av makt utan en brist av information.(Gidden 1996:40) 
Man förstår inte hur SMS-lån går till men man förlitar sig på att de kan erbjuda 
det de utger sig för att kunna erbjuda. Tillit och förtroende var under intervjuerna 
återkommande begrepp. Respondenterna diskuterade runt vem/vad man satte tillit 
till under ekonomiska svårigheter och även vilken tillit man hade till SMS-lån och 
SMSlånebolagen. Samtliga respondenter i studien, oavsett ekonomisk situation, 
trodde sig bli godkända att ta ett SMS-lån. Detta betyder dock inte att alla 
respondenterna såg SMS-lån som ett alternativ vid en ekonomiskt svår situation, 
här verkade tilliten och vilka andra alternativ man ansåg sig ha spela stor roll. 
Samtliga respondenter med egen erfarenhet av SMS-lån uppgav sig ha känt tillit 
till SMSlånebolaget vid tillfället för lånet. Andra respondenter brast inte uttalat i 
tilliten till SMS-lån, men föredrog andra alternativ framför SMS-lån såsom lån av 
en förälder eller annan familjemedlem. Några respondenter visade ingen tillit alls 
till varken SMS-lån, eller andra liknande låneformer. Respondenter med egen 
erfarenhet av SMS-lån var vid tillfället för lånet, i den öppna kategorin. 
Respondenter utan egen erfarenhet hamnade i den alternativa och slutna kategorin. 
En respondent med egen erfarenhet av SMS-lån hamnade även i den slutna 
kategorin, då hon på grund av dåliga erfarenheter av SMS-lån förlorat tillit till 
systemet. 

5:2:1 Öppen tillit 
I denna kategori har de respondenter som visar eller har visat stark tillit till SMS-
lån hamnat. Tilliten har visat sig genom att respondenterna överväger att ta eller 
har tagit ett SMS-lån. En respondent beskriver här varför han valde att ta ett SMS-
lån: 
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Ja jag valde det för att.. det var nog ett gemensamt beslut med 
flickvännen jag hade då. Vi behövde pengar och hon kände någon 
som tagit ett sånt lån tidigare. Hon kunde inte ta det själv då hon 
hade en betalningsanmärkning så det var ju jag som fick ta det då.. 
Jag tänkte nog inte över så många andra alternativ just då. Det 
verkade passa då, snabb och enkelt. 
 

Respondenten beskriver här hur han tillsammans med sin flickvän valt att ta ett 
SMS-lån. Respondenten beskriver att de i ett behov av pengar, valde det alternativ 
som fanns närmast till hands. Då SMS-lån passade situationen, såg man heller inte 
över andra möjligheter.  

Samhället är idag under ständig utveckling och då nya lösningar byter av 
varandra kan det vara svårt för individen att hålla sig uppdaterad. För att kunna 
orientera sig bland alla dessa olika expertsystem krävs kunskap och viss 
erfarenhet, men då systemen är abstrakta och bygger på universella principer 
spelar personlig erfarenhet liten roll och vi är mer eller mindre tvungna att lita på 
att de fungerar som de ska (Giddens 1996:34). Idag är många kanske mer eller 
mindre vana dessa abstrakta system och reflekterar allt mindre över dem. Då 
samhället blir allt svårare att förstå sig på förlitar man sig idag allt mer på olika 
experter och expertsystem att hålla ordning i vardagen (Giddens 1996:34). Då 
SMSlånebolagen är specialiserade på, och kända för SMS-lån är det dessa man 
vänder sig till om man vill ta ett sådant. SMSlånebolagen förväntas stå för denna 
funktion i samhället och därför också veta mer om detta område än andra 
(Giddens 1996:34).  

Då det idag förutom SMS-lån finns andra alternativ till snabba pengar måste 
SMSlånebolagen speciellt utmärka sig, detta kan de göra genom att vara så 
tillgängliga som möjligt. Det moderna samhället ställer individen inför många 
komplexa val, samtidigt som den på grund av sin icke-fundamentalistiska karaktär 
erbjuder få riktlinjer om vad man ska välja (Giddens 1997:101). Som konsument 
vill man bli frestad och påverkad, på så sätt underlättas ett beslut där många 
valmöjligheter erbjuds (Bauman 1998:43). Att SMS-lån förslogs av respondentens 
flickvän har förmodligen även haft inverkan på beslutet. Respondenten kan då 
delvis sätta sin tillit till flickvännens pålitlighet (som i sin tur bygger på hennes 
kompis erfarenhet) och delvis sätta tillit till det abstrakta systemet. På så sätt 
underlättas beslutet genom att respondenten kan dela en del av ansvaret med sin 
flickvän. Tillit till personliga relationer föredras ofta framför tillit till abstrakta 
system då de erbjuder ömsesidighet och ett större utbyte av psykologiska 
belöningar (Giddens 1996:110).  

Som tidigare sagts måste man som ett väl fungerande expertsystem kunna 
utmärka sig och i ett flexibelt modernt samhälle läggs mycket vikt i systemet 
tillgänglighet (Giddens 1996:34). Många av respondenterna ansåg, precis som 
expertsystemet i fråga hävdar, att SMS-lån är mer tillgängligt än andra lån och 
därför ett mer attraktivt val för ungdomar. En respondent sa: 
 

För att det är snabba pengar och så pass lätt. Ungdomar har nog 
inte mer behov men det är ju enklare för ungdomar då de kan så 
mycket om Internet och mobiler. Det blir ju ingen ansträngning 
direkt. Det känns ju också som SMS-lånen är mer riktade till 
ungdomar, det är ju mindre summor, man har kanske inte samma 
utgifter som ung. Så jag tror nog att för många känns det nog 
enklare att ta ett sms-lån än att gå till banken och behöva gå 
igenom den processen. 
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Respondenten menar här att SMS-lån är mer tillgänglig för ungdomar, än andra, 
då dessa ofta har mer vana av Internet och mobiltelefoner. SMS-lånet beskrivs här 
som lätt och tillgänglig till skillnad från banklånet som beskrivs som en process 
att ta sig igenom.  

Då SMS-lånen är specialiserade endast på mindre summor är kraven på stabil 
inkomst och god ekonomisk situation inte lika stränga, medan ett banklån oavsett 
summa har en viss procedur att följa (Konsumentverket 2007). Då man är ung och 
kanske inte har ett fast jobb och en trygg ekonomi kan sms-lån ses som en 
alternativ lösning. Det kan ju vara så att det handlar om ett glapp på ett par 
tusenlappar för att klara en månad med många räkningar, det är inte alla som vill 
eller kan fråga sina föräldrar om hjälp. Då bolagen fokuserar på behov som 
kopplas till ungdomar menar respondenten att de är dessa som är SMS-bolagens 
främsta målgrupp. Att rikta in sig på en viss målgrupp, innebär att man lättare och 
mer effektivt kan anpassa verksamheten efter den målgruppens speciella behov 
och på så sätt vinna popularitet inom denna (Bauman 2001).  
Internet och mobiltelefoner utgör också expertsystem och för att ta ett SMS-lån 
krävs det inte bara att man känner tillit till lånebolaget utan även till SMS och 
mobiltelefoner, då SMSlånebolagen anammar dessa kommunikationsmedel. Då 
socialisering har stor betydelse för tillit kan man tänka sig att yngre generationen 
som har växt upp med Internet och mobiltelefoner också hyser större tillit till 
dessa (Gidden 1996:88). Ungdomar som har växt upp, och skolats med moderna 
expertsystem är vana att lita på dessa och reflekterar därför mindre över hur de 
fungerar. Man litar helt enkelt till att de fungerar, de finns ju till för att användas.  

Den äldre generationen som har erfarenhet av mer traditionella sätt att 
kommunicera på kan vara aningen försiktigare i sin tillit, de inte har sett dessa 
kommunikationsmedel som självklara och har efter hand fått lära sig att lita på 
dem (Gidden 1996:88). Detta skulle kunna förklara varför SMS-lånen främst har 
riktat sig mot och tilltalat ungdomar då de kanske är mindre skeptisk till den här 
formen av elektroniska lån. En annan respondent beskrev SMS-lånens fördelar på 
följande sätt: 
 

Pengarna är mig tillhanda extremt fort och jag har råd att betala en 
nätt summa för att på så vis få det. Så fort fakturan dimper ner 
betalas lånen av allt som oftast, men jag vet att det är ockerränta 
och en skumraskgrej att göra. Men det är väldigt sällan jag tar 
SMS-lån, max 1ggr i månaden och då tar jag kanske 2 samtidigt 
(då får jag 6000 och betalar in drygt 7000). Snabba pengar, 
överkomligt... 
Jag har inga problem med min ekonomi, men ibland behöver jag 
pengar fortare än 1vecka som det kan ta för en ”site” att utbetala 
mina pengar. SMS-lån har som bekant direktutbetalning och då jag 
har Nordea får jag pengarna inom 10 minuter på kontot. 
 

Respondenten förklarar här hur han noggrant har vägt fördelarna med SMS-lån 
mot nackdelarna. Respondenten vill inte uppfattas som naiv eller outbildad och är 
noga med att påpeka att denne inte lånar för att han är fattig, utan snarare för att 
täcka upp kostnader då han inte alltid har pengar tillgängligt. Lånet ses som en 
rationell investering snarare än en desperat lösning. Respondenten tjänar mycket 
pengar på att spela Internetpoker och förutsättningen för att kunna spela är att man 
kan satsa. Att betala lite extra för att ha tillgång till mer pengar då det behövs, är 
för respondenten rationellt då han i slutändan tjänar mycket mer  
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på det.  
Att ta ett SMS-lån kan, speciellt efter all negativ medieuppmärksamhet, 

uppfattas som korkat eller naivt. Men, som tidigare nämnts, behöver ett beslut om 
att ta SMS-lån inte alls handla om irrationalitet eller naivitet. Beslutet kan under 
omständigheterna ses som det mest rationella valet i förhållande till vilka 
möjligheter som finns. (Bauman 2001) Det kan, alltså som i detta fall, handla om 
ett strategiskt beslut. Man kanske kan nyttja systemet så fördelaktigt att det 
uppväger systemets negativa aspekter. Höga räntor och snabb återbetalningstid 
behöver inte vara ett problem om systemet i slutet ändå lönar sig. Att ha sina 
tillgångar uppbundna i olika expertsystem kan innebära att man ogärna rör dem, 
eller att man till och med förlorar på att röra dem. Om man behöver köpa eller 
investera i något kan det ibland löna sig att ta det på kredit eller på ett lån.  

Konsumtionsmarknaden anklagas ofta för att förföra sina kunder, men för att 
detta ska vara möjligt måste konsumenten vara villig att förföras. Ett välfungerade 
konsumtionssamhälle präglas av konsumenter som aktivt söker att bli förförda. 
.(Bauman 1998:43) Fullt utvecklade konsumenter söker hela tiden nya lösningar 
och bekväma alternativ, såsom SMS-lån. Att hela tiden söka efter nya lösningar 
och sätt att bli förförd på, beskriver Bauman, som ett tvång. Men detta ”måste” 
framträder inte för konsumenten själv som ett tvång. Oförmågan att se sig leva 
livet annorlunda gör att man inte ser konsumtionen som ett tvång utan som ett 
utövande av den fria viljan och uttrycka den egna livsstilen (Bauman 1998:43).  

Respondenten tycker inte att det är mycket att ta två SMS-lån i månaden och 
han ser det heller inte som ett måste. Han har valt att leva som pokerspelare och 
att ta SMS-lån underlättar hans livsstil. Att respondenten till följd av sin livsstil är 
tvungen till finansieringshjälp ses inte som ett problem då pokerspelandet och 
SMS-lånen är hans egna val. Man har genom marknaden och samhället blivit 
inskolad som konsument, men då man som konsument fritt kan välja, döma och 
kritisera vad marknaden erbjuder, fokuserar man sig inte på tvånget att vara 
konsument utan på friheten i konsumtionen (Bauman 1998:43f).  

5:2:2 Alternativ tillit 
I denna kategori har de respondenter som inte uttalat brustit i tilliten till SMS-lån, 
men som heller inte sett SMS-lån som ett alternativ vid ekonomiska svårigheter.  
Dessa respondenter föredrog andra alternativ framför SMS-lån såsom lån av en 
förälder eller annan familjemedlem. En respondent beskriver nedan vilka 
möjligheter som föredras framför SMS-lån: 
 

Kanske låna av mamma eller syrran. Vi brukar ställa upp på 
varandra. . Jag vill inte binda upp mig på ett dyrt lån eller en 
avbetalning. Tycker inte om att betala tillbaka i en takt jag inte 
bestämt själv. Det känns tryggare att låna av morsan. 
  

Respondenten verkar ha en nära relation till familjen och litar till dessa relationer 
framför andra alternativ. Respondenten tycker att det är tryggare att sätta sin tillit 
till en personlig relation än ett abstrakt system.  

Giddens menar att tillit till abstrakta system inte ger samma psykologiska 
belöning som tillit till personer (Giddens 1996:110) Att sätta tillit till abstrakta 
system kan kanske erbjuda både trygghet och pålitlighet i de vardagliga rutinerna, 
men de kan inte erbjuda den ömsesidighet som en personlig tillitsrelation kan  
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(Giddens 1996:110). En förutsättning för att en tillitsrelation ska byggas upp är att 
individerna öppnar sig för varandra och arbetar fram ett förtroende (Giddens 
1996:116). Det kan handla om ett förtroende som byggts upp inom en familj eller 
mellan nära vänner. Att hysa tillit till en annan människa inbegriper kärlek eller 
ett antagande att personen i fråga har tillförlitliga egenskaper, detta förtroende för 
en persons pålitlighet bygger på olika erfarenheter och händelser (Giddens 
1996:41). Även om tillitsrelationer som dessa minskar i och med övergången till 
ett allt mer individualiserat samhälle (Beck och Beck-Gernsheim 2003:50) ger de 
individen ett större utbyte och kan därför vara att föredra framför abstrakta 
system. Kärnfamiljen känns kanske inte självklar i det moderna samhället men för 
många utgör den fortfarande en trygghet (Beck, Bonss och Lau 2003).  

Idag då vi rör oss in i en andra modernitet, rör vi oss också mot ett samhälle 
med mindre trygghet och pålitlighet. Ett system innebär idag inte en oemotsagd 
expertis, utan utgör en marknad och på marknaden konkurrerar olika experter med 
varandra (Beck, Bonss och Lau 2003). Att välja mellan dessa olika experter kan, 
som tidigare nämnts, kännas svårt; delvis för att systemen är svåra att förstå sig på 
(Giddens 1996:34) och delvis för att det personliga ansvaret är stort vid ett 
felaktigt beslut (Beck, Bonss och Lau 2003). Att ha en tillitsrelation att lita till då 
ekonomin inte känns stabil, innebär att man kan undslippa ett svårt val och även 
då de risker som ett sådant val kan innebära. För många valmöjligheter, menar 
Bauman, kan leda till en rädsla för ansvar. Om vi i den första moderniteten levde i 
ett samhälle med obligatoriska rutiner och drömde om frihet, så lever vi i den 
andra moderniteten i ett samhälle med obligatoriska val och med drömmar om 
frihet från ansvar. (Bauman 2007:87a) En annan respondent hade liknande tankar:  
  

Om jag verkligen behöver nåt och jag behöver det snabbt så frågar 
jag föräldrarna. Jag skulle inte kunna tänka mig att ta ett lån eller 
något på avbetalning.. Det är dyrt och jag vet inte om jag skulle 
klara av att betala tillbaka de pengarna. Det blir billigare att låna 
av någon i familjen…Det är just det att man måste betala tillbaka 
inom en viss tid….Det blir liksom en sån press. 

 
Respondenten föredrar att ta hjälp av föräldrarna framför SMS-lån och även andra 
alternativ, då hon tycker att lån innebär en stor risk. Även denna respondent har 
alltså personliga tillitsrelationer som föredras framför andra alternativ. 
Respondenten tycker att det är ett stort ansvar och ser flera risker med att ta ett 
lån, framför att fråga någon nära om pengar.  

Gidden menar att tillit är starkt kopplat till risk, och att individer resonerar runt 
tillit i form av acceptabla risker. Vad en individ anser vara en acceptabel risk kan 
variera med sammanhanget, men har oftast en avgörande betydelse för individens 
tillit (Giddens 1996:41). I Sammanhanget, alltså då andra alternativ finns, ses 
SMS-lån inte som en acceptabel risk. Att låna från en förälder eller någon nära 
innebär för individen färre och mer acceptabla risker i förhållande till SMS-lån 
eller andra lån. Respondenten menar även att SMS-lån innebär en stor kostnad, 
och att denna kostnad kan undvikas genom andra alternativ. För att en individ ska 
välja ett abstrakt system så krävs det att individen uppfattar nyttan med detta 
system. Ekonomiska faktorer, såsom höga räntor, kan i fall där nyttan inte 
övertygar vara avgörande för vilket alternativ man väljer (Giddens 1996:136). 

Abstrakta system måste hela tiden visa prov på sin expertis vid alla former av 
kundkontakt för att se till att tillitsrelationen mellan kund/potentiell kund och  
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systemet upprätthålls. Detta för att tilliten till abstrakta system bygger på 
förtröstan till abstrakta principer och inte ett ömsesidigt förhållande, där kärlek 
eller vänskap fungerar som motivation.(Gidden 1996:110f) Om nyttan med SMS-
lån ligger i att man snabbt och enkelt kan få tillgång till pengar, så är det ju bara 
eftertraktat under förutsättning att individen inte erbjuds det samma till bättre 
villkor. Om detta erbjuds av en person som man känner tillit till, och inte av ett 
abstrakt system som man inte förstår sig på så ökar chanserna att systemet väljs 
bort. Precis som respondenten innan uttrycker även denna respondent en vilja att 
undvika risker och ett allt för stort personligt ansvar (Bauman 2007:87a). En 
annan respondent beskrev sina alternativ på följande sätt: 
  

Ja, först och främst så har jag ju oftast lite sparat… Annars skulle 
jag väl kolla om det finns någon jag kan låna av. Är det nåt dyrare 
så kanske kredit- eller banklån. Har tagit det förut och det har 
funkat bra.  

 
 Denna respondent verkar inte oroad över att få tag på pengar vid ekonomisk 
svårighet. Han anser sig ha flera olika valmöjligheter vid sådana situationer och 
har erfarenhet av både kreditlån och banklån.  

Att ha flera valmöjligheter innebär, som tidigare nämnts, en hög placering i den 
sociala hierarkin (Bauman 1998:50). Ju mer valfrihet man har, och då framför allt 
ju mer man utövar sin frihet att välja, desto högre placering har man i den sociala 
hierarkin (Bauman 1998:50). Respondenten ser inte bara flera olika alternativ vid 
ekonomisk svårighet utan har även erfarenhet av att använda dessa alternativ. Att 
stå högt i den sociala hierarkin innebär att man erhåller en större allmän aktning 
och ett högre självförtroende. Detta visar respondenten genom en avslappnad 
attityd gentemot situationen. Individen känner sig närmre de frihetsideal som 
samhället satt upp och kan därför slappna av och njuta av det goda livet. (Bauman 
1998:50)  

Då informanten tidigare har använt sig av expertsystem i form av bank- och 
kreditlån och har goda erfarenheter av dessa är sannolikheten stor att han skulle 
välja ett sådant alternativ framför SMS-lån (Giddens 1996:40). 

5:2:3 Sluten tillit 
I denna kategori placerades de respondenter utan tillit eller med förlorad tillit till 
SMS-lån. En respondent hade följande att säga om den bristande tilliten: 
 

Nej, men det jag känner är väl att banklån är säkrare, men jag är 
inte så insatt i nåt av de. 
 

Respondenten är skeptisk till SMS-lån och föredrar mer traditionella lån, även om 
hon inte har mycket kunskap inom området.  

Giddens beskriver attityder till vetenskap och tekniskt kunnande som 
ambivalenta (Giddens 1996:89). Individer ställer sig alltså ofta tveksamma till ny 
teknik och kunskap. Denna ambivalens eller tveksamhet finns inbyggd i tilliten till 
de abstrakta systemen, och det är upp till systemen att hela tiden bevisa sin 
expertis (Giddens 1996:89). Respondenten verkar mindre tveksam till banklån, 
vilket kan bero på att banklån är mer traditionellt och beprövat och kan därför 
uppfattas som tryggare. SMS-lån är ett relativt nytt fenomen och innefattar även 
teknik i form av mobiltelefoni och SMS, en teknik som många ännu inte känner  
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sig trygg med. Anledningen till denna skepticism är att tillit i stort bygger på 
okunnighet, och okunnighet i sin tur ger alltid upphov till skepticism och 
försiktighet (Giddens 1996:89). Då respondenten ”inte är så insatt i nåt av de” 
skulle hon föredra ett alternativ som hon känner igen och vet fungerar. Hon 
kanske inte vet riktigt hur det fungerar men hon vet att det funnits länge och 
fortfarande används av många. En annan respondent sa följande om tilliten till 
SMS-lån:  
 

Nä, men det är väl snabbt och enkelt att ta det, men det verkar inte 
säkert. Har hört om många som har blivit skuldsatta på det… Av 
typ mamma eller på radion kanske. 
 

Respondenten vet vilka fördelar som marknadsför SMS-lånen men är skeptisk till 
fenomenet. Respondenten har ingen egen erfarenhet av SMS-lån men har genom 
andra i sin närhet och genom media skapat sig en negativ inställning till 
fenomenet.  

Giddens menar att abstrakta system kan återinbäddas i olika 
handlingssammanhang, och att återinbäddningen antingen stöder eller 
underminerar tilliten till systemet (Giddens 1996:81). Detta innebär att; hur 
SMSlånebolagen bemöter sina kunder och behandlar sina ärenden på, är alltså 
avgörande för tilliten till dessa bolag. Ett abstrakt system måste alltså hela tiden  
tänka på att upprätthålla tilliten och inte handla eller ge intrycket av att man inte 
kan det man utger sig för att kunna. Attityder gentemot abstrakta system som 
präglas av tillit eller brist på tillit är oftast starkt påverkade av erfarenheter vid 
tillgångspunkterna, alltså mötet eller kontakten mellan individen och 
expertsystemet (Giddens 1996:90).  

För att upprätthålla tillit kan det till exempel vara viktigt för en bank eller ett 
låneinstitutet att kunden känner sig trygg med återbetalningsplanen och att kunden 
efter lånet inte känner sig lurad. Attityder gentemot olika system påverkas hela 
tiden av ny kunskap och sprids lätt om dessa system via massmedier och andra 
källor. Respondentens skeptiska inställning till fenomenet verkar ha påverkats av 
medias skildring av fenomenet. SMSlånebolagen har här misslyckats i att 
upprätthålla tilliten, då ett flertal kunder inte uppfattas som nöjda utan snarare 
lurade. Många ungdomar har blivit skuldsatta till följd av SMS-lån (Kronofogden 
2008b, Konsumentverket 2007). Dessa uppgifter har uppmärksammats och 
spridits genom media och, som visas ovan, gett upphov till en bristande tillit 
gentemot SMS-lån. Dessa tillgångspunkter eller kontakter kan alltså betraktas som 
de abstrakta systemens sårbarhet, då de utgör platser där det kan uppstå 
spänningar mellan individers skepticism och experternas sakkunskap (Giddens 
1996:90).  En annan respondent med egen erfarenhet av SMS-lån sa följande: 

Jävla hycklare. Man vet ju mer nu om SMS-lån nu, bl.a. 
genom media. SMSföretagen samarbetar med inkasso. De 
gör allt för att lura den som lånar. De ger sig på de svaga och 
utnyttjar, de vill ju inte att man ska betala tillbaka lånet. De 
lockar åt sig de med dålig ekonomi genom att göra det lätt att 
låna, detta gör det bara föra att kunna lura då fattiga på de 
pengarna de har kvar. De rika tar från de fattiga. Jag skulle 
inte ta det igen..  Jag undviker att låna i överhuvudtaget. 
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Respondenten har en dålig erfarenhet av SMS-lån, och känner sig lurad av 
bolaget. SMSlånebolaget har här misslyckats med att upprätthålla informantens 
tillit vid en tillgångspunkt (Giddens 1996:81). Respondenten har inte haft råd att 
betala tillbaka lånet i tid och känner att SMSlånebolaget har utnyttjat hennes redan 
utsatta situation i syfte att tjäna mer pengar på henne. Den dåliga erfarenheten av 
SMS-lånet har resulterat i att informanten inte bara är skeptisk till 
SMSlånebolagen, utan till att låna pengar i överhuvudtaget (Giddens 1996:90). 
Hon känner sig så lurad att hon nu är misstänksam till alla former av 
låneverksamheter. I vissa fall kan dåliga erfarenheter leda till att individen tappar 
förtroende för vissa experter och beslutar sig för att inte använda sig av just de 
experterna eller till och med bryter sig loss från hela expertsystemet (Giddens 
1996:90)  
 

5:3 Riskbedömning 
Idag är människan friare än någonsin och valmöjligheterna är näst intill 
obegränsade, men med många valmöjligheter ökar ju också risken att välja fel. 
Den individuella friheten ökar allt mer, men den gör det på bekostnad av 
individens känsla av trygghet (Bauman 2007:158a). Samhället är idag både 
globalt och modernt, men livet i detta samhälle är fullt med hotande faror och 
risker och framtiden känns diffus och otrygg. Hotande globala miljökatastrofer 
och ekonomiska kollapser men även individuella snedsteg och personliga 
misslyckande. Världen är idag full av möjligheter men då allt är möjligt ökar även 
riskerna. Denna otrygghet tror Bauman kan ha påverkat synen på sparande och 
förekomsten av bankkonton (Bauman 2007:16a).  

Innan det moderna samhällets uppkomst kanske livet kändes tråkigt och 
inrutat. Man följde till stor del i sina föräldrars fotspår och livet innehöll färre 
valmöjligheter, men att veta att livet följer en viss kontinuitet inger trygghet 
(Bauman 2007:16a). Man kunde skapa sig en viss bild av framtiden och vilka 
förväntningar som skulle levas upp till och på så sätt planera och förbereda inför 
den. Att spara innebar att vara förutseende då det kostar att bygga upp ett liv och 
familj. Idag finns inte samma kontinuitet, vi kan inte förutse förändringar och vet 
inte idag hur vår framtid kommer att se ut (Bauman 2007:16a). Detta har medfört 
att riskbedömning och planering inför framtiden inte ses som någon självklarhet 
och olika individer lägger olika vikt i dessa.  

Ingen av respondenterna sa sig leva efter en budget och bara ett par av dem 
uppgav sig ha någon form av sparkapital i händelse av oförutsedda utgifter. De 
flesta av respondenterna med egen erfarenhet av SMS-lån, lade liten eller ingen 
vikt i att resonera runt riskerna vid tillfället för lånet. Några respondenter, både 
med egen och utan erfarenhet av SMS-lån, menade att man vid ett SMS-lån 
bedömt eller skulle bedöma riskerna runt återbetalningen av lånet. Andra 
respondenter, utan erfarenhet av SMS-lån, bedömde riskerna så stora att de aldrig 
ens skulle fundera över att ta ett SMS-lån. Respondenter med egen erfarenhet av 
SMS-lån befann sig alltså i kategorierna öppen och alternativ riskbedömning 
medan de utan egen erfarenhet befann sig i kategorierna alternativ och sluten 
riskbedömning. 



    

 33 

 

5:3:1 Öppen riskbedömning 
I denna kategori hamnade de respondenter som lade liten eller ingen vikt i att 
resonera runt riskerna ett SMS-lån kan innebära. Nedan beskriver en respondent 
hur han bedömt riskerna runt de SMS-lån han tagit: 
 

 Jag tänker inte över lånen så mycket, jag har råd att ta dem. Visst 
oroar jag mig ibland för framtiden, jag lever en inte så sund livsstil 
och hade kunnat spara och förvalta mina pengar sundare än vad jag 
gör idag. Men jag trivs väldigt mycket som jag har det nu. 
 

Respondenten resonerar inte särskilt runt riskerna med SMS-lån, men tycker sig 
ha råd att betala för de SMS-lånen han tar. Respondenten tror att en mer 
ansvarsfull hantering av pengar skulle göra hans framtid tryggare, men verkar inte 
beredd att göra förändringar som innebär en uppoffring av den nuvarande 
situationen. Då respondenten lägger mer vikt i andra faktorer (såsom snabbhet och 
enkelhet) än kostnad då det gäller lån, kan SMS-lån ses som ett rationellt val.  

Även om lånen inte är så genomtänkta, så kan de i relation till 
omständigheterna ändå ses som rationella (Bauman 2001). Respondentens 
omständigheter, alltså en bra ekonomi, gör det möjligt för honom att ta större 
risker runt ekonomiska beslut. Nuet och ekonomisk frihet verkar viktigt för 
respondenten och dessa prioriteringar är inte ovanliga i det moderna samhället. 
Att leva idag och unna sig det lilla extra blir viktigt då man aldrig vet då 
konjunkturen vänder och levnadsstandarden försämras (Bauman 2001). 
Respondenten påpekar att han kanske inte lever, vad andra uppfattar som, ett sunt 
liv men försvarar sig med att han trivs med sin livsstil. Man kanske anar att 
överkonsumtion och bristen på sparkapital för oförutsedda händelser kan ge 
konsekvenser, men samtidigt är man rädd för att förlora den livsstil man har. Man 
vet att framtiden förmodligen kommer att se annorlunda men då man inte vet om 
det betyder att den blir bättre eller sämre uppfattas nutiden allt viktigare (Bauman 
2001). Här är det personliga ansvaret stort och allt handlar om att göra rätt val och 
på bästa sätt utnyttja tiden. Det finns ont om tid och många saker som ska 
upplevas. Framtiden, oavsett vad man gör, kan inte förutsägas och därför är man 
också mindre benägen än förr att idag ta ansvar för den ( Bauman 2007:151,164a 
). En annan respondent med erfarenhet av SMS-lån sa följande om riskerna: 

 
Ja jag har ju tagit två lån då, ett på 3000 kr och ett på 2000 kr. Det 
första visste jag att jag skulle kunna betala tillbaka, och det andra 
trodde jag att jag skulle kunna betala tillbaka. Jag skulle 
sommarjobba den sommaren men så sket det sig och det blev inget 
sommarjobb. Jag visste ju inte då jag tog det att det var en så hög 
ränta, det stod ju räntefritt. Men så kommer ju avgifterna och det 
blir ju som en jättehög ränta. Men man tänker ju inte så heller då 
man sitter där, och det vet de (SMSlåneföretagen) ju om. ..I början 
så stoppade jag huvudet i sanden.. 
 

Respondenten beskriver hur hon vid det första SMS-lånet varit mer försiktig än 
vid det andra. Respondenten gjorde ingen riskbedömning i valet av att ta ett andra 
SMS-lån. Hon räknade med att betala tillbaka lånet med inkomst från ett 
sommarjobb men räknade inte in risken att hon inte skulle få sommarjobbet.  
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Respondenten hade heller inte tagit de höga avgifterna i beräknande. Då 
respondenten inte räknat med dessa risken visste hon heller inte hur hon skulle 
hantera konsekvenserna av det. Att respondenten hade tidigare erfarenhet av 
SMS-lån och inte stött på något problem kan även ha bidragit till valet att ta ett 
andra lån (Giddens 1996:40).  

Enligt Beck är samhället på väg mot en andra modernitet och att detta andra 
stadium präglas av reflexivitet, vilket innebär att beslut och handling snarare sker 
på reflex än genom reflektion (Beck, Bonss och Lau 2003). Respondenten var 
under en ekonomisk pressad situation och i behov av en lösning snabbt. Att 
avvakta i förhoppning på att hitta ett bättre alternativ skulle kanske vara slöseri 
med tid och göra situationen mer akut. Man kanske är medveten om att det finns 
en risk att man inte kommer att kunna betala tillbaka SMS-lånet i tid men väljer 
att blunda för riskerna i brist på andra alternativ. Beck menar att människor under 
en omedelbar press att försörja sig har mindre medvetenhet runt risker. Detta 
beror på att man i pressade ekonomiska situationer tänker mer på att lösa 
situationen än vilka framtida risker lösningen kan innebära. (Beck 2000:73ff)  

Tid kan vara avgörande och beslut måste göras. Om man i den första 
moderniteten förlitade sig på en viss kontinuitet och förutsägbarhet, beskrivs den 
andra diskontinuerlig och oförutsägbar. I den första, reflektiva, moderniteten 
fanns det alltså mer möjlighet och tid till att reflektera över handlingar och beslut. 
(Beck, Bonss och Lau 2003) Idag ställs man inför allt fler val och är på väg mot 
ett samhälle med allt högre krav på effektivitet och snabba beslut, samtidigt finns 
det även en ökad medvetenhet om osäkerheten i att planera och beräkna. Detta 
innebär att individer, för att möta upp dessa krav, kan välja att handla reflexivt 
snarare än reflektivt (Beck, Bonss och Lau 2003). Man prioriterar snabba beslut 
då noggrann planering kan resultera i felberäkningar och slösad tid.  

5:3:2 Alternativ riskbedömning 
I denna kategori placerades de respondenter som, med egen eller utan erfarenhet 
av SMS-lån, menade att man vid ett SMS-lån har bedömt eller skulle bedöma 
riskerna runt återbetalningen av lånet. En respondent beskriver nedan hur han ser 
på riskerna med att ta ett SMS-lån: 

 
Ja det är snabbt och enkelt.. och väldigt dumt. Dels för att det är 
enkelt att snabbt få pengar, man blir impulsiv och fastnar. Man 
tänker kanske inte på följder eller hur man ska kunna betala 
tillbaks det (SMS-lånet). Jag är själv impulsiv, därför undviker jag 
det. Lite oroar man ju sig för ekonomin. Speciellt då den är lite 
ojämn nu. Ja, lite då och då, t.ex. när man råkar fundera på 
framtiden. Men jag försöker undvika att tänka på sånt.. Jaa, då blir 
man ju lite nervös. Försöker att inte tänka så mycket på den 
framtida ekonomin, mer på den dagliga. 
 

Respondenten beskriver ovan vilka nackdelar och risker ett SMS-lån kan 
innebära. Han uppfattar vilka fördelar som kan ses med ett SMS-lån och kan själv 
sätta sig in i ett sammanhang där han tar ett SMS-lån. Respondenten beskriver sig 
själv som impulsiv, men då detta är en medveten egenskap kan han beräkna den 
som en risk och undvika SMS-lån.  

Beck menar att det bästa sätt att hantera risker på, är att hålla sig upplyst om 
dessa och förstå vad de innebär (Beck 2000:290). Bauman menar fortsättningsvis 
att individer bäst kan hantera dessa risker utifrån en sannolikhetskalkyl (Bauman 
2007:17a). En sannolikhetskalkyl innebär ingen garanti, då risker idag aldrig kan 
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bedömas med all säkerhet, men den kan förhindra överilade beslut och framför 
allt kan den inge trygghet i beslut genom en känsla att man gjort vad man kunnat 
(Bauman 2007:17a).  

Respondenten uttrycker även en oro inför den framtida ekonomin, vilken han 
hanterar genom att låta bli att tänka på den. Osäkerheten inför framtiden kan leda 
till existentiell otrygghet och ett förlorat förtroende för trygghetens kontinuitet, för 
att hantera denna osäkerhet lägger individer istället enorma krafter på att leva i 
nuet och de saker man faktiskt kan påverka (Bauman 2007:151,164a). 
Respondenten vill koncentrera sig på nuet och den vardagliga ekonomin, att 
undvika SMS-lån innebär kanske ingen större förändring på individens framtida 
ekonomi, men han kan undvika att dra på sig stora kostnader i slutet av månaden. 
Både Bauman och Beck beskriver det moderna samhället som fullt av risker och 
av hotande faror (Bauman 2007.149a, Beck 2000:22). Bauman menar att alla 
dessa överliggande faror och risker är så alarmerande att människor måste ta till 
olika knep för att orka leva i ett så riskfullt samhälle, att koncentrera sig på nuet 
om framtiden skrämmer är ett sådant knep (Bauman 2007.149a). En annan 
respondent, med erfarenhet av SMS-lån, sa följande:   

 
Vi pratade ju innan om hur vi skulle kunna betala tillbaka lånet. Vi 
läste på lite om hur mycket det skulle bli sammanlagt, och det var 
väl ganska enkelt att planera på så sätt. All information fanns ju på 
hemsidan. Vi beslöt oss att dela på allt rakt av och då kändes det 
väl inte sådär jättefarligt. Just då var det liksom värt att få skjuta 
lite på problemet och köpa sig lite tid. Vi behövde ju pengarna 
snabbt och det löste ju situationen för tillfället. Nej, jag har inte 
gjort om det. Möjligtvis skulle jag fundera på det om det var en 
nödsituation. Har inte direkt några pengar sparade. Ja typ om bilen 
skulle paja eller nåt.. Men det är inget jag går runt och tänker på. 
Förut då man hade det sämre ställt kunde man ju oroa sig för hur 
det skulle gå nästa månad. 
 

Respondenten gjorde inför SMS-lånet upp en sannolikhetskalkyl över hur mycket 
SMS-lånet skulle kosta och på hur det skulle betalas tillbaka. Respondenten oroar 
sig inte särskilt över sin ekonomi, då den oftast är regelbunden och trygg. Då 
respondenten har en trygg ekonomi tycker han inte att det är lika viktigt att spara 
och tänka på framtiden.  

Att ta ett SMS-lån medför risker, man måste bl.a. tänka igenom om man kan 
betala tillbaka lånet i tid och vilka ekonomiska följder ett lån kan få i form av 
räntor och avgifter. Det bästa sättet att hantera dessa risker är alltså, som tidigare 
nämnts, att förstå vad de innebär och hålla sig upplyst om dem (Beck 2000:290). 
Genom att göra en slags risk- eller sannolikhetskalkyl är det lättare att göra en 
bedömning om risken är värd att ta i förhållande till vad man vill uppnå; Alltså 
hur rationellt beslutet verkar i förhållande till omständigheterna (Bauman 2001). 
Det kan ju hända att alternativen till att ta lånet är få och ju färre alternativ man 
har desto mer logiskt blir det ju att ta risken. Har man dessutom en regelbunden 
inkomst som förenklar återbetalningen av lånet så kanske riskerna inte ses som så 
stora heller. Men som tidigare nämnts är riskkalkylering i ett allt mer reflexivt 
samhälle komplicerad och även om den kan fungera som ett skydd mot överilade 
beslut så ger den inga säkerheter (Beck 2000:290, Bauman 2007:17a).  

Även om respondenten har gjort en riskkalkyl och tänkt över återbetalningen 
utgör inte det någon garanti för att han ska kunna betala tillbaka lånet. Något 
oförutsett kan hända och göra beräkningarna oanvändbara. Men om detta skulle 
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hända kan respondenten i alla fall känna trygghet i att han tagit ansvar och gjort så 
mycket som möjligt för att undvika dessa risker. Tar man ett sms-lån kan det 
därför vara värt att beakta vilka risker som följer om man inte lyckas betala 
tillbaka lånet i tid, även om man sannolikt kan det (Beck 2000:290). Något 
oväntat som man inte tagit med i beräkning kan kanske inträffa och resultera i att 
man inte kan betala tillbaka lånet i tid.  

Respondenten beskriver även att han känner sig så pass trygg i sin ekonomi att 
han inte känner ett behov av ett sparkonto. Att spara och förbereda inför framtiden 
kan till stor del kännas meningslöst idag, för att planera måste man ju ha en aning 
om vad man planerar inför. Man vet inte hur framtiden kommer att se ut och i fall 
det ens gör någon skillnad att förbereda sig på den. Man kanske hellre gör något 
roligt nu för pengarna medan man vet vad man får för dem, än att riskera att de 
sparas till ingen nytta alls. Då människor idag konsumerar mer och inte är lika 
benägna att spara inför framtiden kan lån ses som ett alternativ (Bauman 2001). 
Genom lån ges man tillgång till extra pengar vid oförutsedda utgifter och man 
slipper oroa sig för att snåla och spara i onödan. Om en finanskris eller något 
annat oförutsett inträffa, så har man inget eget kapital att förlora, det kan ju till 
och med hända att man tjänar på lånet om räntor sänks eller banken går i konkurs.  

5:3:3 Sluten riskbedömning 
I denna kategori placerades respondenter som, utan egen erfarenhet av SMS-lån, 
bedömde riskerna så stora att de aldrig ens skulle fundera över att ta ett SMS-lån. 
En respondent har följande att säga om de risker ett SMS-lån kan medföra:  
 

 Det är för lätt idag att få tag på pengar man inte har. Många får 
skulder, och svåra räntor gör det svårt att ta sig ur... Man bygger på 
bara och sitter där med sina inkassobrev. Vet inte hur stora lån 
man kan ta, de flesta kanske kan betala tillbaks till slut då det är så 
små summor, men en del kanske det blir kvar på… Det är helt 
enkelt inte värt det! 

 
Respondenten menar att det borde vara svårare att låna pengar och tror att man lätt 
hamnar i en ond cirkel om man börjar låna pengar. Att hamna hos Kronofogden 
tror respondenten kan leda till att man blir skuldsatt för livet.  

Dagens samhälle betraktas både av Beck och Bauman som ett risksamhälle. 
Detta, menar Bauman, inte beror på en ökning av riskerna utan snarare att riskerna 
har blivit mer omfattande (Bauman 2007:16a). Att ta ett SMS-lån innebär en risk 
att inte kunna betala tillbaka det. Detta inverkar inte bara på den ekonomiska 
situationen utan kan, genom en betalningsanmärkning, även ge följder på den 
sociala och privata situationen. Om många tar SMS-lån utan att kunna betala 
tillbaks, kan man även tänka sig att detta får effekter utöver individnivå. Trots att 
riskerna idag har blivit mer omfattande har besluten och ansvaret runt dessa risker 
blivit allt mer individualiserat. Denna ökning av valmöjligheter och personligt 
ansvar kan, vid för mycket reflektion, leda till ångest och en rädsla för att ta  
ställning i riskfyllda beslut (Bauman 2007:164a). Man är rädd för att göra fel val 
och även för att ta chanser som innebär allt för stora risker. Om man förr såg på 
framtiden som något man själv skapade ser många idag framtiden som oviss och 
bortom kontroll (Bauman 2007:16a).  

Då respondenten reflekterar över SMS-lån ser hon bara risker, och är rädd att 
ett sådant kan ha en negativ effekt eller i värsta fall förstöra en individs framtid. 
Det är svårt att bedöma hur ett val eller en risk kan inverka på framtiden och detta 
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kan i många fall leda till att man, om det är möjligt, undviker att ta den risken. Att 
ta ett SMS-lån kan kanske utifrån vissa omständigheter ses som rationellt 
(Bauman 2001), men för någon som alltid eller ofta bedömer omständigheterna 
som osäkra ses det som irrationellt. Respondenten ser fler risker än fördelar med 
SMS-lån och ser sig därför aldrig ta ett. Oförmågan att kunna förutsäga framtiden 
har gjort att många istället lägger enorma resurser på att kalkylera och minska de 
risker man tror sig kunna påverka (Bauman 2007:164a). Även om respondenten 
aldrig kan bedöma hur framtiden kommer att bli, så bedömer hon att hon kan 
minska risken att få en framtid som skuldsatt genom att undvika SMS-lån.  

Genom att koncentrera sig på risker, alltså sådant man tror sig kunna påverka, 
kan man effektivt distrahera sig från ångesten av det man inte kan påverka; vilket 
skulle beskrivas som faror (Bauman 2007:16a). Respondenten bedömer att risken 
med SMS-lån är så stor att den skulle kunna utgöra en fara för individen. Att vara 
skuldsatt hos kronofogden, menar hon, kan resultera i en ond cirkel där individen 
har föga kontroll att påverka sin situation.  
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6. Slutsatser 

Två frågeställningar ställdes upp i början av denna uppsats, den första 
frågeställningen löd; Hur påverkar olika omständigheter i det moderna samhället, 
ungdomars syn på SMS-lån? Resultatet av intervjuerna visade här att de 
omständigheter idag som, ungdomarna själva tyckte, påverkade var; vilket behov 
man hade av snabba och enkla pengar, vilken tillit man kände till denna sorts lån 
samt hur man bedömde riskerna med SMS-lån. Den andra frågeställningen var; 
Hur kan dessa omständigheter leda till att man tar/inte tar SMS-lån? Beroende på 
hur ungdomarna ställt sig till de olika omständigheterna har de delats in i öppna, 
alternativa och slutna kategorier. 

De slutsatser jag kan dra av denna undersökning är att de respondenter i 
studien, utan egna erfarenheter av SMS-lån, tenderade att hamna i de alternativa 
eller slutna kategorierna, förutom då det kommer till behov då det var en ganska 
jämn fördelning över kategorierna. Behoven verkar alltså inte ha någon avgörande 
betydelse i valet mellan att ta SMS-lån eller inte. Att se sig som fattig verkar inte 
betyda att man är mer benägen att ta SMS-lån än andra. Dock var det ingen av 
respondenterna med egen erfarenhet av SMS-lån som hamnade i den slutna 
kategorin. Detta kan delvis bero på att ungdomar tillhör en grupp med sämre 
ekonomisk standard (Kronofogden 2008a) och delvis på att man idag, då färre har 
ett sparkapital, inte behöver vara direkt fattig för att ha behov av lite extra pengar. 
Samtidigt behöver det inte innebära att man väljer att ta SMS-lån bara för att man 
tycker att man är fattig. De respondenter i studien, med egen erfarenhet av SMS- 
lån, tenderade att placera sig i de öppna och alternativa kategorierna. De flesta 
ansåg sig ha en relativt dålig ekonomisk situation och samtliga uppgavs sig ha 
tillfällen då de helt saknade pengar. Detta uppgav alltså även respondenter utan 
egen erfarenhet av SMS-lån, men samtliga av dessa menade att man alltid hade 
alternativet att ta emot ekonomisk hjälp från en förälder eller anhörig.  

Ingen av respondenterna med egen erfarenhet av SMS-lån kunde eller ville, vid 
tillfället för lånet, fråga en förälder eller anhörig om pengarna. Då SMS-lånet 
fanns så tillgängligt och passade dessa respondenters behov utgjorde det ett 
alternativ, ett alternativ man inte ens behöver betänka om man har möjlighet att 
låna av någon nära. Då många respondenter i en ekonomisk svacka uppgav sig 
känna en ekonomisk press i att snabbt lösa situationen verkar det första möjliga 
alternativet vara det man väljer, oavsett om det alternativet är en förälder eller ett 
SMS-lån. Dessa skilda resultat skulle kunna tolkas som ett tecken på att den första 
och den andra moderniteten ännu existerar parallellt och att övergången inte 
fullföljts. Gamla familjevärderingar där man löser problem tillsammans verkar 
precis som individualisering och ett eget ansvar, båda vara starka tendenser i 
samhället (Beck, Bonss och Lau 2003).  

Respondenter utan egen erfarenhet av SMS-lån verkade ha en öppnare och 
tryggare förankring i familjen, detta i sin tur gav dem mer tid och möjlighet att 
reflektera över beslut och valmöjligheter. Då dessa personer känner en starkare 
koppling till familjen är lycka inte lika starkt kopplat till självförverkligande och 
därför behöver man inte känna samma press runt personliga misslyckanden (Beck 
2000:159f). Respondenter med egen erfarenhet av SMS-lån, verkade mer 
individualiserade och verkade lägga större vikt i att framstå som självständiga. 
Detta verkade resultera i att man dolde ekonomiska problem, då de kan uppfattas 
som personliga misslyckanden, och ogärna bad närstående om hjälp. Att inte vilja 
eller kunna söka stöd i familjen gör respondenten öppen för andra valmöjligheter. 
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Att behöva välja bland många olika möjligheter i en situation som kanske kräver 
snabba beslut kan resultera i att individen handlar mer reflexivt än reflektivt 
(Beck, Bonss och Lau 2003).  

SMS-lån kan alltså mycket väl ses som en del av det moderna samhället, och 
att det blivit en populär låneform kan ses som ett tecken på att vi rör oss mot en 
andra modernitet. Konsumtionen är i fokus och allt fler verkar uppfatta nyttan 
med att låna pengar. Vilka omständigheter man befinner sig i och hur man 
uppfattar dessa omständigheter verkar vara avgörande för vilket slags lån man 
väljer att ta. Man kan uppfatta sina omständigheter reflektiv eller reflexivt, och 
olika uppfattningar kan leda till olika beslut. Uppfattas omständigheterna som 
akuta kan besluten bli reflexiva och tendenser i studien visar att reflexiva beslut 
mer ofta leder till  SMS-lån än reflektiva beslut. 

Kategorierna som skapats under denna studie ska inte ses som fasta eller 
konstanta. En individ som vid ett tillfälle befunnit sig i en öppen kategori kan vid 
ett annat tillfälle hamna i en sluten kategori. Omständigheter och individer är 
föränderliga, och för ungdomar på väg in i vuxenlivet kan förändringar ske 
hastigt. Kategorierna är främst skapade utifrån respondenterna i studien, men 
tanken är att de ska vara så pass generella att de kan passa in på fler ungdomar. 
Förhoppningen är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för ungdomars 
omständigheter och resonemang runt SMS-lån, och på så sätt minska den negativa 
laddningen runt ämnet och öppna upp för diskussion och ytterligare forskning.  

SMS-lånet är idag mer tillgängligt utan även tillgängligt för fler människor än 
andra lån. Att SMS-lånet är tillgängligt för fler människor i samhället än andra lån 
behöver i sig inte betyda att det därför är ett mer attraktivt alternativ än andra lån, 
men då det når ut till grupper som andra låneformer utesluter kan SMS-lånet inom 
dessa grupper vinna en viss popularitet. SMS-lånens upplägg verkar till exempel 
främst tilltala ungdomar, vilket kan bero på att ungdomar som grupp har en mer 
otrygg ekonomisk situation än andra grupper och därför utesluts från andra 
låneformer. De ungdomar som omfattades av denna studie var eller hade någon 
gång varit i en ekonomiskt pressad situation. Då konsumtionen i samhället ökar 
blir ungdomar särskilt sårbara då deras ekonomiska marginaler är mindre.  

De ungdomar som omfattas av studien (respondenterna) beskrev sig använda 
konsumtion för att uttrycka identitet, livsstil och status. Denna konsumtion 
kopplar man till lycka, vilket ses så viktigt att det i vissa fall prioriteras före andra 
utgifter såsom mat och räkningar. Respondenterna uppgav sig inte särskilt oroade 
för sin vardagliga ekonomi. Då detta var mest för att de undvek att tänka på 
situationer som skulle kunna uppfattas som oroande tyder det på att ungdomarna 
kände mer oro än vad som uppgavs. De respondenter utan stöd från förälder eller 
närstående kan i dessa situationer bli särskilt sårbara då man inför dessa 
situationer inte bara är oförberedd utan även ensam. I sådana omständigheter kan 
enkla alternativ som SMS-lån ses som särskilt lockande. Att ungdomar idag har 
växt upp med moderna kommunikationstekniker kan bidra till att man känner tillit 
till dessa och inte har problem med att utföra känsliga ärenden över mobiltelefon 
(Gidden 1996:88).  

Att låna pengar i sig verkade inte vara något som ungdomarna i studien såg 
som något konstigt. Att låna pengar är vanligt och de flesta människor har någon 
gång tagit någon form av lån. Men idag verkar ungdomar inte låna pengar för att 
man är fattig, eller man tycks åtminstone inte se det som så. Att låna pengar kan 
ses som ett strategiskt val, en investering eller som ett lån av sig själv. 
Ekonomiska svårigheter bedöms många gånger som tillfälliga svackor och 
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betraktas därför som övergående (Beck 2000:150f). För en individ med 
begränsade eller inga alternativ kan ett SMS-lån utgöra ett rationellt alternativ 
(Bauman 2001). I dessa situationer kanske en snabb lösning prioriteras före 
storleken på avgifterna. Att ta ett sms-lån behöver, som studien visar, alltså inte 
vara något ogenomtänkt och drastiskt beslut. Det kan mycket väl ha vara ett 
resultat av ett förnuftigt resonemang. Man lånar i syfte att tjäna mer pengar eller 
för att andra valmöjligheter verkar mindre rationella. Då det moderna samhället är 
beroende av pengars rörlighet, har ett behov för låntagande skapats trots att vi 
idag inte är särskilt fattiga.  

Då det moderna samhället har givit upphov till nya risker och allt mer 
omfattande hot har den nya livsfilosofin blivit mer nutidsorienterad. Man lånar för 
att tillfredställa behov idag, då morgondagen känns alldeles för otrygg för att 
planera inför. Men förutom att olika former av enkla lån och sms-lån kan medföra 
risker för den enskilda individen, kan fenomenet även medföra vissa risker på en 
samhällig och global nivå. En överdriven konsumtion kan leda till 
överskuldsatthet och ekonomiska osäkerhet, vilket knappast utgör de bästa 
förutsättningarna för någon som redan kämpar med att ta sig ut i vuxenvärlden. 
Förmodligen har ingen generation tidigare varit så skuldsatt som dagens 
ungdomsgeneration och även om man, bl.a. genom den pågående finanskrisen, 
kan ana effekterna är det svårt att hitta lösningar på problemet. Då ekonomi idag 
är ett abstrakt begrepp och styrs helt av universella principer är det svårt att 
förutsäga systemet och ännu svårare att hitta någon som tar ansvar de följder som 
ett konsumtionssamhälle kan leda till på en global nivå.  

Om konsumtionssamhället nu inte är ett hållbart samhälle måste man redan nu 
börja fundera över nya lösningar. Då lösningarna i sig kan leda till olika bieffekter 
är även riskerna med dessa svåra att förutsäga. Samhället är idag beroende av en 
ständigt ökande rörlighet av pengar (Bauman 2001) och ingen vet vad effekten 
blir om denna rörlighet saktar ner eller helt stannar av. Frågan är bara om man i ett 
vinstdrivet, individualiserat samhälle ser nyttan med nya lösningar. Det finns 
mycket pengar att tjäna i ett konsumtionssamhälle och mycket att förlora på 
minskad konsumtion. De som är mest sannolika att vilja förändra dagens 
konsumtionssamhälle är ju de som inte tjänar eller till och med förlorar på det 
men det är ju, paradoxalt nog, även de som är minst sannolika att kunna påverka. 
Som ungdom är man kanske inte medveten om hur man kan påverka eller om det 
ens gör någon skillnad. Man kanske inte känner sig missgynnad och då ser man 
heller ingen anledning till att klaga. För ungdomar som växt upp i en generation 
som starkt präglats av konsumtionssamhället kan det vara svårt föreställa sig 
samhället på ett annorlunda sätt. 
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